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Lilian: rica
descoberta

Novo Mundo — o extremo noroeste do Brasil — começa a ser revelada.
Símbolo da integração latino-americana e fruto de um projeto comum de
12 nações, a estrada vai unir as duas costas do continente. Para a professora
Meire Dantas de Araújo, de Assis Brasil, cidadezinha na fronteira do Acre
com o Peru, a nova estrada reduziu de três dias para uma hora o tempo de
viagem até Brasileia, centro comercial da região. Para agricultores e comerciantes brasileiros da Amazônia e do Centro-Oeste, vai abrir as portas dos
mercados andinos. Para peruanos e brasileiros em geral, a estrada facilitará
a integração entre regiões amazônicas isoladas em seus próprios países.
Para as empresas brasileiras que participam do projeto, é uma chance
de reforçar sua presença nos países vizinhos, etapa quase obrigatória na
trajetória das multinacionais tupiniquins. Acima disso, um novo diálogo
se forma entre Brasil e Peru. Para entender as transformações no país vizinho e os impactos da nova rodovia no comércio entre os dois países, a
repórter Lilian Primi percorreu um trecho da estrada entre os Andes e a
Amazônia peruana. A reportagem de capa desta edição traz o resultado
dessa rica descoberta.
Desvendamos, também, o trajeto percorrido pelo Banco do Brasil para
romper com uma maneira de pensar arraigada ao longo de dois séculos de
existência e criar as condições para começar a se internacionalizar. Na reportagem, os bastidores desse processo são uma aula para quem tem como
mira o mercado externo.
Do outro lado do globo, um brasileiro também dá aulas. Vivendo na antiga Saigon, hoje Ho Chi Minh, o arquiteto e professor de design Maurício
Alves viu sua empresa cair no gosto dos vietnamitas. Hoje, ele já é parte
de um país que, depois de anos de guerra e economia fechada, celebra o
crescimento.
Muitos executivos brasileiros de alta performance podem ser vistos no
topo de multinacionais nos mais diversos países. É um jeito brasileiro de
gerir, moldado no ritmo da luta contra a inflação e na agilidade brasileira
para sobreviver a crises. A repórter Suzana Camargo traz de Zurique um
relato sobre quem são alguns desses executivos.
Por fim, um projeto social também pode se internacionalizar? O programa venezuelano de educação musical El Sistema mostra que sim. O modelo
que deu ao mundo a Orquestra Jovem Simon Bolívar e seu fenomenal regente, Gustavo Dudamel — recentemente vistos em turnê pelo Brasil —, já
é adotado em mais de 25 países. Aqui mesmo, El Sistema está na essência
do programa Neojiba, da Bahia. E mostra que uma ideia transformadora
pode, sim, conquistar o mundo.
Nely Caixeta
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Senhores editores,
“Gostaria de parabenizar a revista PIB pela
excelente reportagem sobre os grandes projetos
científicos em andamento no Brasil, sendo que
vários deles em colaboração com outros países.
A ciência brasileira vive um momento muito
importante e já é reconhecida pela qualidade
dos resultados que tem produzido. A reportagem
colabora positivamente para a informação do
público sobre esses avanços. No entanto, vale
ressaltar que ainda temos um longo caminho a
percorrer. Os investimentos têm de aumentar tanto
do lado dos governos federal e estaduais como do
lado da iniciativa privada. O Brasil ainda não possui
empresas investindo em ciência e tecnologia como
nos países desenvolvidos. A inovação é, talvez, o
grande desafio do momento. Aliado a isso temos
outro gargalo: as nossas universidades já sentem
grande dificuldade em encontrar gente qualificada
para expandir seus quadros. Fica aqui uma
sugestão para outra boa reportagem da revista
PIB: inovação e gente qualificada.
LUIZ AGOSTINHO FERREIRA
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

“Venho desempenhando, nos últimos quatro anos
e meio, a função de embaixador do Brasil na
República de Cingapura, tendo tido o cuidado de
acompanhar o desenvolvimento da revista PIB.
Permita-me expressar-lhe minhas felicitações e
a toda a equipe da PIB - Brazilian Companies
Go International, pela excelente qualidade de
conteúdo editorial e, sobretudo, pela objetividade
e multiplicidade de informações, especialmente
da edição em inglês, no 13 de Março/Abril 2011.
PAULO ALBERTO DA SILVEIRA SOARES
EMBAIXADOR DO BRASIL EM CINGAPURA

“Sou estudante de Administração e leio com
frequência a revista PIB, pois meu pai sempre
a compra. Gostaria de parabenizá-los por esta
última edição. A matéria da Loktal está muito
boa, gostei de ver como uma empresa brasileira
consegue disputar mercado com chineses e
americanos. O texto está muito bem escrito.
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Quero também cumprimentá-los pela reportagem
“O traço do Brasil”, escrita por Adriana Setti.
RENATO CARLOS DURVAL
SÃO PAULO – SP

O atual processo de internacionalização por que
passa o Brasil representa marco inédito
na história econômica nacional, denotando
transformações estruturais na economia mundial
e no padrão de desenvolvimento do País.
O Departamento de Promoção
Comercial e Investimentos do
Itamaraty (DPR) felicita a revista PIB por
tão importante trabalho na disseminação
de informações e ideias que incentivem
o empreendedor brasileiro a conquistar
espaço no mercado internacional.
Essa iniciativa vem se somar aos
esforços do DPR no apoio à internacionalização de
empresas brasileiras, por intermédio de diversas
ações de sua Divisão de Programas
de Promoção Comercial e Investimentos.
MIN. FÁBIO MENDES MARZANO
CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

“Muito interessante a reportagem “Atalho chinês”,
publicada na última edição da revista PIB, que
mostra que os caminhos para o desenvolvimento
de uma carreira hoje estão do outro lado do
mundo. Se a Europa está atolada em uma crise
econômica sem precedentes e a economia dos
Estados Unidos balança a todo momento, bem
fazem os jovens talentos brasileiros que procuram
na China novas oportunidades de trabalho e
de desenvolvimento profissional e cultural.
RODOLFO CARLOS BONVENTTI
SÃO CAETANO DO SUL – SÃO PAULO

Cartas e e-mails para a redação nos seguintes endereços: Avenida Faria Lima, 1903, conj. 33 – São Paulo (SP) – 01452-911 – contato@revistaPIB.com.br
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Andressa rOvani

Prazer
Radicada há três anos em Nova York, a carioca
Fernanda Capobianco, de 30 anos, está, aos
poucos, contribuindo para revolucionar o cardápio
dos americanos, tradicionalmente conhecido pelo
excesso de calorias e pela tendência junk.
Em abril do ano passado, Fernanda – que também
é membro do conselho da Healthy School Food,
organização voltada para o estímulo à alimentação
saudável nas escolas públicas da cidade –, lançou a Vegan
Divas, fábrica com 21 variedades de guloseimas saudáveis,
que incluem cookies, brownies, muffins e donuts. Sem
manteiga, sem leite e lançando mão apenas de matériasprimas frescas e naturais, as delícias se tornaram um
sucesso imediato na cidade. “Adoro doce, mas sou vegan.
Morando em Nova York, sabia que não havia nada de
qualidade no mercado”, conta a empresária, cuja ideia
nasceu de uma sugestão do esposo, o conhecido chef
pâtissier François Payard. Se Fernanda está colaborando
para jogar por terra a ideia de que comida vegana (sem
nenhum traço de origem animal na produção) não
tem sabor, o sucesso da empreitada também mostra
que o país mais calórico do planeta está de braços
abertos para boas receitas. “Os consumidores ficam
impressionados. Muitas vezes, não querem experimentar
por preconceito, mas, ao provar, adoram”, diz.
A luxuosa linha de doces e sobremesas tem como destino
lojas gourmet, supermercados de luxo e restaurantes
nova-iorquinos. A boa aceitação dos produtos fez com
que a empresa expandisse a produção antes de completar
um ano. “Busquei um investidor – conglomerado que
é dono das lojas do Dunkin’ Donuts na cidade, entre
outras 35 empresas – e comprei a parte do meu sócio”,
conta. A cozinha também cresceu, e dela saem hoje, só
de donuts, 200 peças por dia. Feito com tofu e assado
em vez de frito, a releitura do tradicional bolinho em
forma de rosca virou sensação desde que entrou para
as prateleiras. A Vegan Divas prepara-se agora para um
salto: entrar em uma das maiores redes de supermercados
dos Estados Unidos, o Whole Foods Market.
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em NY

2 Selmi:

Brasil nas
gôndolas
dos EUA

Chega de
saudade
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Dos “mercados da saudade”,
onde brasileiros encontram,
nos Estados Unidos, produtos
tipicamente brasileiros, às
gôndolas de duas das principais
redes de varejo do sul dos Estados
Unidos. Esse foi o caminho
traçado pela indústria brasileira
de alimentos Selmi, detentora
das marcas Renata e galo. A
empresa tornou-se, em junho,
parceira das redes americanas
de supermercados Publix, com
1 300 lojas, e Winn-Dixie, com
mil pontos de venda espalhados
pelo sul dos Estados Unidos. Na
cesta de compras, bolos prontos,
biscoitos de maizena, cream
cracker e mistura para bolo, além
de goiabinhas. “Nossos produtos
eram comprados por distribuidores
e revendidos nos ‘mercados da
saudade’ ”, diz Ricardo Selmi,
presidente da companhia. “Agora,
estamos fazendo um investimento
para divulgar a marca e conquistar
novos consumidores nos Estados
Unidos.” Ele espera que dentro
de um ano já tenha um retorno
desse investimento. A iniciativa
faz parte do projeto do grupo de
fazer com que em até dez anos
20% da receita da empresa tenha
como fonte o mercado externo
– esse índice hoje é de 3%.
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Feco Hamburger

Moda
ambiental
Formado em Ciências da
Computação, o estilista
Akihito Hira começou a
produzir suas peças de
alfaiataria há dois anos,
depois de trocar, em 2001,
Osvaldo Cruz, no interior de
São Paulo, onde nasceu, por
Brasília. O jovem estilista
acaba de mostrar em
Medellín, na Colômbia,
o seu trabalho de
moda masculina durante o
Colombiamoda.
“É uma oportunidade ímpar
de mostrar um trabalho
genuinamente brasileiro para
o mercado externo”, diz ele.
“Para mim, é uma vitrine
internacional. Queremos
estabelecer parcerias
com muitos países.” Na
passarela, 30 looks de sua
coleção intitulada Botanist,
que traz uma proposta de
sustentabilidade ambiental.
“Hoje se fala muito da
identidade brasileira e
procuramos ter isso nas
coleções”, reforça.

A Dudalina é uma das principais exportadoras de camisas
da América Latina, e responde por 70% da exportação
nacional do produto. Hoje, cerca de 3% da produção - que
está na média de 3,5 milhões de peça por ano - é exportada
para Paraguai, Bolívia, Chile, Austrália, Alemanha, Estados
Unidos, Uruguai. A intenção é que, até o fim deste ano, as
exportações ultrapassem 5% do faturamento e, em cinco anos,
representem ao menos 15% do total produzido. A empresa
conta com dois escritórios no exterior, um em Encarnación,
no Paraguai, e outro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
12
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Pano para manga

1 Camisa
Dudalina: estilo
para exportação
2 Croqui de

Hira: Colômbia
é o destino

Ciência
produtiva

Brandemburgo,
em Berlim

Thomas Wolf/www.foto-tw.de

Se a publicação de
artigos puder ser
considerada um indicador de qualidade, a
Universidade de São
Paulo vai muito bem.
Em um ranking que
avaliou instituições
ibero-americanas
entre 2003 e 2008,
a USP foi a que mais
publicou textos
científicos no período.
Foram 37 952 artigos, de acordo com o
SCImago Institutions
Rankings (SIR). O
Brasil apresentou
o maior número de
universidades avaliadas, com 109 das
607. Unicamp, Unesp
e UFRJ também estão
entre as dez mais
produtivas.

3 Portão de

4 Canal de

Suez: Brasil
na limpeza

3

Cartilha
Publicação especial, feita pelo
Ministério das Relações Exteriores
e pela Defensoria Pública da
União, promete facilitar a vida
dos brasileiros que vivem na
Alemanha. Eles acabam de ganhar
a Cartilha de Orientação Jurídica
aos Brasileiros no Exterior, que
reúne informações e orientações.
De acordo com o Ministério, o
trabalho é resultado de reuniões
feitas com a comunidade de
89 mil brasileiros nas cidades
de Berlim, Munique, Frankfurt
e Hamburgo, na Alemanha. A

preocupação das autoridades
brasileiras é com as denúncias
de discriminação, injustiça
e dificuldades de diferentes
ordens que envolvem esses
brasileiros. Por isso, a cartilha
conta com informações sobre os
pré-requisitos e as providências
necessárias para acionar o
Poder Judiciário brasileiro
gratuitamente e do exterior. Um
dos casos tratados na cartilha
é o passo a passo de como
agir em país estrangeiro em
caso de pedido de divórcio.

Uma tecnologia brasileira está ajudando
a reduzir o impacto ambiental no Egito. A
brasileira Weg forneceu à egípcia Orascom
seis motores de 865 KW. Os equipamentos,
já instalados, dobraram a capacidade da
principal estação de tratamento de esgotos
do estado de Ismaília, na região nordeste do
país, ao longo do Canal de Suez. É a primeira
vez que a brasileira fornece equipamentos
ao Ministério de Habitação do Egito, que contratou o projeto, o que representa a entrada
oficial da empresa no segmento de água-esgoto do país.

4
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Águas limpas no Suez
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Um jeito laranja de ser

1

Divulgação

Café brasileiro
ganha aplicativo
para iPad

Para transformar o consumo do suco de laranja em uma atitude,
a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos
(CitrusBR) e a Apex-Brasil lançaram a campanha internacional
“I Feel Orange”, que promove um certo estilo laranja de ser
– positivo, saudável e inspirador, um contraponto ao “feeling
blue”, expressão em inglês que significa estar melancólico ou
triste. A aposta está centrada na comunicação via mídias sociais
e o portal www.ifeelorange.com, com dicas de como ter uma
“atitude laranja”. A associação identificou que, como produto,
o suco de laranja envelheceu. Está ligado ao café da manhã que
as mães preparavam para as crianças no passado. O objetivo
é reavivar o produto e incentivar mundialmente o consumo de
laranja e do suco da fruta. Segundo a associação, se os europeus
retomarem 1% ou 2% do que já consumiram de suco e os
americanos, 5%, seria uma festa para a indústria. O Brasil é o
principal exportador mundial de suco de laranja, responsável
por 50% da produção e por 85% do comércio mundial.

Uma ferramenta desenvolvida
pelo Ministério da Agricultura
está funcionando como
suporte para as negociações do
agronegócio. O aplicativo para
iPad, disponível em português,
espanhol e inglês no site da App
Store, foi apresentado durante a
Feira da Associação Americana
de Cafés Especiais, em abril.
Nos primeiros oito dias,
300 downloads foram feitos em
30 países. O aplicativo oferece
informações dos
seis estados produtores do grão
(Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo,
Paraná, Rondônia e Bahia)
e de suas principais regiões,
além de vídeos e galeria
de imagens de cada local,
do plantio e da colheita,
dentre outros momentos
da produção. O café representou
7,5% das exportações
brasileiras do agronegócio
em 2010, com faturamento
de 5,8 bilhões de dólares.

República Dominicana foi o país escolhido pela rede de franquias de
alimentação Vivenda do Camarão para investir em seu processo de
internacionalização. Inaugurada em junho, a unidade de Santo Domingo
exigiu o rebatismo da rede, que passa a se chamar Shrimp House by
Vivenda do Camarão em seu processo de expansão internacional.
Com uma unidade no Paraguai e outras 125 espalhadas pelo Brasil,
o restaurante de frutos do mar processa mais de 2 000 toneladas de
pescado por mês, com a produção de 700 mil pratos mensais.
A Vivenda do Camarão é uma das 20 redes de franquias que se instalaram
fora do Brasil nos últimos dois anos. Hoje, 69 franqueadoras brasileiras
estão presentes em 49 países. Nos próximos dois anos, mais 12 marcas
devem se internacionalizar, segundo a Associação Brasileira de Franchising.
14
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Shrimp House by Vivenda

2

1 Vídeo divulga
a laranja no
exterior
2 Vivenda em

sua versão
dominicana

3 Artesanato:

certificação
à vista

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Cidademodelo

3

Feito a mão
O artesanato típico do Brasil,
que tem ganhado a atenção de
compradores no exterior, deve
passar, nos próximos anos, por
uma revolução. A elaboração
de um Programa de Certificação
do Artesanato Brasileiro, além
de agregar valor ao produto,
deve estimular a vocação e o
comprometimento do artesão com os
princípios e as práticas de qualidade
– aumentando a competitividade
das empresas do setor. O programa
prevê o desenvolvimento de três
classificações: o selo de produto
artesanal, que indica que a criação
é de um artesão brasileiro, feito a
mão e autêntico; a denominação
de produto típico de uma região;
e a certificação de qualidade.

Alagoas saiu na frente. Em parceria
com o Sebrae, o governo do estado
desenvolveu a certificação “Alagoas
a Mão” para seus artesãos e trabalha
agora para tornar a região de Fiéis
das Alagoas Indicação Geográfica.
“A Marca de Qualidade colabora
no processo de identificação, por
parte do consumidor, do que é um
bom produto. No ato da compra,
o produto que tem o selo leva
vantagem”, explica Vânia Amorim,
assessora especial da Secretaria
de Estado do Planejamento e
do Desenvolvimento Econômico
(Seplande). Neste ano, a previsão
é que o país exporte 3,9 milhões
de dólares em artesanato,
envolvendo 1 500 exportadores.

O modelo de
orçamento
participativo de
Recife, que permite o
envolvimento de mais
de 100 mil jovens
e adultos na vida
política da cidade,
foi reconhecido
em junho, na
Alemanha, como
o melhor exemplo
de participação
democrática do
ano no mundo
pela Fundação
Bertelsmann. O
prêmio, de 150
mil euros, foi
recebido pelo
prefeito da capital
pernambucana, João
da Costa. Adotado
por Recife em
2001, o orçamento
participativo divide
a cidade em 18
microrregiões, com
as quais o 1,6 milhão
de moradores podem
decidir o que é mais
urgente. O exemplo
de engajamento
concorreu com
123 projetos, de
36 países.
PIB
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Antena

Toque
brasileiro
garante
bônus na
Marks &
Spencer
Repare na foto ao lado. Na campanha de lingeries estampada na
entrada da loja da tradicional rede
britânica Marks & Spencer, um
cartaz com a modelo brasileira Ana
Beatriz Barros não deixa dúvida: na
parte de cima, o “bra” – sutiã, em
inglês – custa 16 libras. Na parte de
baixo, por 6 libras, um modelo de
calcinha foi batizado de “brazilian”.
As vendas das peças íntimas estampadas por Ana Beatriz, ex-angel da Victoria’s Secret, foram um
sucesso tão grande que acabaram
inflando o faturamento global da
rede - que subiu 3,2% no segundo
trimestre deste ano. Quem lucrou
mais com isso foi o CEO Marc
Bolland que, com esse resultado,
segundo o jornal Guardian, aplacou
uma nascente revolta de acionistas contra a generosa política de
premiação da empresa e garantiu,
mais uma vez, seu gordo bônus de
fim de exercício.
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M&S: o
que é que a
brasileira tem?

Rápidas
::

A Comissão Europeia autorizou a brasileira
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a comprar
quatro empresas espanholas e uma alemã que
atuam na produção de aço e cimento.

::

Brasil adotou, em junho, o Sistema Brasileiro
de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) com simbologia de estrelas, em uma escala
de uma a cinco.

::

Segundo um estudo publicado pela Queen
Mary University of London, em maio, o número
de latino-americanos morando em Londres quase
quadruplicou nos últimos dez anos, passando
para 115 mil.

::

Estudo da Câmara de Comércio França-Brasil
indica os setores que mais atraíram investidores
franceses em 2010: serviços, bens de consumo e
institucional.

::

Instituto Internacional de Ciências Sociais
criou um curso de extensão sobre Contratos Internacionais, com ênfase na Arbitragem, nos Contratos de distribuição e na Convenção de Viena.

::

No início de julho, Gisele Bündchen era o
termo mais procurado no sistema de pesquisas da
agência chinesa de notícias Xinhua.

::

O tradicional King’s Brazil Institute seleciona
estudantes interessados em seu novo programa
de mestrado: Brazil in Global Perspective, especializado na análise do Brasil contemporâneo.

Divulgação

::

A Embraer iniciou, em julho, a produção do
primeiro jato Phenom 100 nos Estados Unidos; a
unidade de montagem de Melbourne é parte da
estratégia da empresa para expandir as operações nos EUA.
PIB
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Cerâmicas voltam ao ataque
Depois de um período com exportações em baixa e foco no mercado doméstico, a indústria brasileira de
cerâmicas de revestimento volta a olhar para fora. Para incentivar um diálogo com compradores internacionais, a primeira rodada de negócios Brazil Ceramic Tiles Experience (BCTE) uniu 51 fabricantes brasileiros e compradores americanos, canadenses e mexicanos em um evento na Flórida, em maio. Os Estados
Unidos são o principal comprador do setor, que em 2010 exportou para 128 países, totalizando 265,4
milhões de dólares. Para o evento, a Cerâmica Portinari apostou no valor agregado de seus produtos.
“Temos produtos altamente reconhecidos como sinônimo de excelente design e qualidade, que não ficam
devendo nada aos porcelanatos italianos, que são referência mundial em revestimentos cerâmicos”, diz o
diretor comercial da empresa, Paulo Benetton.
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1 Revestimentos
cerâmicos
miram os EUA

2 Correios:

3 Tibúrcio Grings
chance de se
(esq.) abre Picadilly
internacionalizar em Miami

Marcelo Casal Jr/ABr

Mais do que herança

2

Nasce uma
multinacional

Uma mudança no estatuto da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), feito há 42 anos, deve incentivar os planos de internacionalização da empresa.
Assim como já havia acontecido no ano passado com
a Embrapa, a mudança foi feita por meio de Medida Provisória enviada ao Congresso Nacional pela
presidente Dilma Rousseff. Com o novo estatuto, os
Correios estão livres para ampliar sua atuação no exterior, com a abertura de agências próprias e oferta de
serviços. Hoje as encomendas que são enviadas para
fora do país passam por outras empresas, por meio de
acordos de cooperação. No novo formato, a empresa
poderá entregar diretamente objetos no exterior.

Falar português está na moda. A recente
intensificação do interesse internacional
pela língua falada no Brasil e pela cultura
brasileira tem resultado no aumento do
número de estudantes estrangeiros do
português brasileiro. As unidades da
Rede Brasileira de Ensino no Exterior
e os institutos culturais apoiados
financeiramente pelo Ministério de
Relações Exteriores registraram mais de
30 mil matrículas em 2010 em mais de 50
países – alta de 11% em relação ao ano
anterior e de 20% em comparação com
2008. Por isso, o Itamaraty organizou,
pela primeira vez, em junho, um programa
inédito voltado para o apoio e a difusão do
ensino de português a descendentes de
brasileiros, a chamada língua de herança,
que vivem no exterior. O curso, gratuito,
foi destinado a professores de português
residentes nos Estados Unidos. Novas
turmas devem ser abertas durante o ano.

A Picadilly, uma das principais fabricantes brasileiras de calçados, abriu uma
loja em Miami, no Dolphin Mall, um
dos maiores shoppings da cidade. Com
a inauguração, os Estados Unidos se
tornam o quinto país a receber uma loja
própria da marca, que conta com 7 mil
pontos de venda em 90 países.
3
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Observatório de Washington
Notícias dos Estados Unidos com um olhar brasileiro

Flávia Carbonari

Se a América Latina foi por
muito tempo vista em Washington
como o “quintal dos EUA”, hoje
o Brasil está ganhando status de
bom vizinho. Em relatório lançado recentemente, o think tank
Council on Foreign Relations foi
enfático: é hora de dar ao Brasil a
importância devida, não apenas
como poder regional, mas como
potência mundial que fará parte da
pequena lista de países capazes de
definir as relacões internacionais
no século XXI. O próprio título
do relatório – Global U.S.–Brazil
Relations (“Relações Globais EUA–
Brasil”) – enfatiza a necessidade

1

Marcello Casal Jr./ABr

De igual para quase igual
de uma mudança de paradigma nas
relações entre os dois países, que
deveriam, segundo o trabalho, não
apenas fortalecer o diálogo bilateral
como trabalhar juntos em questões
globais. O relatório recomenda ao
Congresso americano eliminar a tarifa
sobre o etanol brasileiro, e ao Governo Federal que endosse o Brasil como
membro permanente do Conselho de
Segurança da ONU. Vale ainda destacar o chamado para uma abordagem
cautelosa e unificada com relação à
China. Entre os autores estão Donna
Hrinak, ex-embaixadora dos EUA no
Brasil, e James Wolfensohn, ex-presidente do Banco Mundial.

De olho no Brasil
O crescente interesse em investir no Brasil pode ser sentido em Washington pelo volume de
trabalho do Conselho Empresarial Brasil–Estados Unidos da Câmara de Comércio americana. O
número de associados dobrou desde o fim de 2009 – hoje são 100. Entre eles estão todas as grandes empresas americanas com presença no Brasil, como Apple, General Motors e Cargill. De acordo
com o diretor executivo Steven Bipes, é hoje o terceiro maior conselho empresarial da Câmara de
Comércio americana – atrás de Índia e China – e certamente o que cresce mais rápido. A organização
privada tem como objetivo facilitar o comércio entre os países, ajudando investidores e influenciando
políticos. Segundo Bipes, o Brasil já é uma prioridade nos EUA, mas o empresariado e o Congresso
ainda estão aprendendo o que significa investir no país. “O Brasil faz parte da América Latina, mas
nem tanto”, diz ele. “Muitos dos desafios são os mesmos, mas as soluções são diferentes – a cultura
é única, o ritmo é outro.”

Arte da América Latina em evidência
Os longos e rigorosos invernos do Hemisfério Norte
têm uma compensação: a chegada da primavera e do verão. É o tempo da efervescência cultural, que neste ano
terá artistas latinos mais do que bem representados nas
grandes cidades dos EUA. Em Washington, 240 jovens
artistas de 30 países da região retratam as mudanças
sociais na América Latina na mostra About Change,
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espalhada pelos diversos edifícios do Banco Mundial na
cidade. Brasileiros, argentinos, caribenhos e uruguaios
fazem parte da primeira etapa da mostra. No total, 561
obras serão expostas no ambicioso projeto, que termina
apenas em julho de 2012 e também ocupará espaços nas
sedes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e
da Organização dos Estados Americanos.

1 Donna:
fim da tarifa
sobre o
etanol

2 Obra da

curitibana
Priscila de
Carvalho

3 Viracopos

recebe sinal
verde para
Miami

Entrando na ala vip

www.viracopos.com.br

O estreitamento das relações entre Brasil e EUA está saindo do papel.
Para facilitar o comércio entre os dois países, o governo americano colocou duas propostas na mesa: incluir o país no programa Global Entry, que
facilita a entrada de visitantes aprovados como “viajantes de confiança”;
e criar uma “faixa verde” para mercadorias – primeiro entre os aeroportos
de Miami e Viracopos – o que significaria permitir a liberação de produtos
ainda na origem, acabando com a burocracia no destino final. As propostas
ainda vão a negociações entre os governos, sujeitas a um requerimento
de reciprocidade na entrada de pessoas e mercadorias no Brasil. E fazem
parte da longa lista de assuntos que os EUA pretendem abordar na visita
da presidente Dilma Rousseff ao país, prevista para este semestre.

3
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Tempos
extraordinários,
medidas extremas

Em sua última reunião,
o influente Comitê Latino-Americano de Assuntos
Financeiros (Claaf), que
reúne prestigiosos economistas latino-americanos,
dedicou-se a discutir
medidas para evitar uma
bolha na América Latina. Propondo “medidas
não convencionais para
tempos extraordinários”,
o comitê sugeriu em sua
declaração final, entre outras medidas, a imposição
de limites explícitos ao
crescimento da carteira de
crédito dos bancos. Também recomendou que as
autoridades reguladoras
da região sejam autorizadas a elevar os requisitos
de liquidez impostos às
subsidiárias e filiais de
bancos estrangeiros em
situação problemática em
seus países-sede. Uma
precaução para reduzir
os riscos de contágio
externo.

2
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Arquitetura de
Há cinco anos em Ho Chi Minh, no Vietnã, o designer brasileiro Maurício Alves
vê suas empresas de arquitetura e design crescer em ritmo acelerado
A n d r e s s a R o va n i

M

ais lembrado pelos brasileiros
por ter expulsado as tropas
americanas de seu território há
36 anos, o Vietnã vem chamando
a atenção mundial pelo rápido
desenvolvimento econômico. À sombra de seu
rival histórico, a China, o país do Sudeste Asiático implantou uma economia de mercado de
orientação socialista turbinada desde que os
Estados Unidos, antigo inimigo, suspenderam,
em 1994, o embargo econômico imposto após
a derrota na guerra, e restabeleceram relações
comerciais em 2000. Com boa parte de sua população jovem — apenas 5,5% dos 90 milhões
vietnamitas têm mais de 65 anos —, o país deixou
para trás a antiga divisão entre o Sul, apoiado
pelos Estados Unidos, e o Norte, apoiado pela
então União Soviética, e se tornou um ímã de
prosperidade e otimismo.
Há seis anos, quando recebeu uma proposta
para trabalhar nessa parte do mundo, o arquiteto
paulista Maurício Alves, 38 anos, tinha o Vietnã
como um destino improvável. Até custou a loca-
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Maurício na
Saigon Paper
Chair: apelo
ecológico
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lizar no mapa a capital econômica
do país, a cidade de Ho Chi Minh
— a antiga Saigon, ex-capital do Vietnã do Sul, que combatia o regime
comunista ao Norte. Ainda assim,
aceitou o convite. Então professor
havia poucos meses do Raffles Design Institute, em Cingapura — para
onde tinha ido depois de responder
a um anúncio de emprego publicado
em um jornal de São Paulo —, Maurício topou o desafio de coordenar a
instalação de um departamento de
design na primeira unidade da escola no Vietnã, em 2006.
Lá, encontrou terreno fértil
para crescer. O país em franco êxodo rural, que começava a experimentar um boom imobiliário, logo
se revelou o lugar certo para um
arquiteto internacional cultivar a
carreira. “Quando comecei a dar
aula em inglês no país, percebi que -suíço, que ajudou a estruturar a
o Vietnã iria crescer ainda mais”, gestão da empresa. “O que fazemos
conta. A exposição como professor frequentemente é subcontratar proe um mercado carente de talentos fissionais e empresas estrangeiras
se juntaram para criar as primeiras para melhorarem áreas específicas
demandas de trabalho, que permi- da empresa”, explica o brasileiro.
tiram formar um núAgora, por exemplo,
cleo de profissionais
dois professores de
centrados na própria
inglês, um canadense
escola. Com um time
e um americano, dão
de outros professores
aulas aos funcionáe ex-alunos do instirios, e um advogado
tuto, Maurício teve
inglês presta assesmão de obra suficiensoria jurídica.
te para aceitar os proO povo do Vietnã
jetos que apareceram.
traz de sua conturbaA dedicação integral
da história uma lista
às aulas foi, aos poucos, dando lugar de nações não gratas, mas não faz
ao negócio. Dois anos depois de sua restrições a expatriados no dia a dia.
chegada, nasceu a Gema Arquitetu- Pelo contrário, afirma Maurício: os
ra. Como no instituto, onde o corpo vietnamitas acolhem muito bem
docente vinha de diversos países, a quem vem de fora e são simpáticos
Gema cresceu multicultural. “No com os brasileiros – na prática, essa
início, éramos eu e os vietnamitas”, simpatia se traduz principalmente
lembra Maurício. Mas logo vieram em curiosidade, uma vez que o Brauma australiana, que contribuiu sil é tão pouco conhecido lá quanto
para desenvolver a atividade de ar- o Vietnã por aqui. Com uma poputes gráficas do atelier, e um franco- lação de quase 6 milhões de pessoas

Arquitetura,
urbanismo,
interiores e
mobiliário:
a Gema faz de
tudo um pouco
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em Ho Chi Minh e outros 2,6 milhões em Hanói, a capital política, e
um crescimento econômico de 7,2%
ao ano, o Vietnã não pode se dar ao
luxo de descartar profissionais qualificados. Estrangeiros são bem recebidos, e a Gema não negou serviço.
Reflexo disso é o perfil dos três primeiros clientes que passaram pelo
escritório assim que abriu as portas.
O primeiro deles foi uma indústria
de móveis, que encomendou o desenvolvimento de uma linha de produtos residenciais para exportação.
O segundo, uma loja de shopping,
que buscava um decorador de interiores, e o terceiro, o proprietário
de um apartamento que precisava
de um arquiteto. Todos vietnamitas.
A esses se seguiram, ao longo
de quatro anos, outros 37 projetos
de arquitetura, design de interiores
e desenvolvimento de produtos e
marcas. Entre os clientes, restaurantes da moda, lojas, escolas, apartamentos e conjuntos residenciais
de alto luxo. Hoje, cerca de 70%
dos projetos são encomendados por

FoToS: DIvulgação
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clientes corporativos. A maioria dos
clientes é vietnamita, mas a Gema
também é requisitada por estrangeiros no país.
Instalado em um prédio centenário de arquitetura francesa, o estúdio
termina por atender a uma demanda
eclética própria de um país onde o
mercado ainda é muito novo para
suportar serviços especializados.
Quando Valerie Gregori McKenzie,
uma francesa que mora há 12 anos
no Vietnã, procurou o trabalho de
Maurício, foi clara: queria em sua
futura loja de roupas, a Song, uma atmosfera que reproduzisse o filme "O
Amante", filmado por Jean-Jacques
Annaud com base no romance de
Marguerite Duras. A paixão proibida
de uma jovem francesa por um vietnamita de origem chinesa, nos anos
1930, deveria estar evidente na decoração, que ganhou ares de garçonière.
Das buscas pelo french style da
Cochinchina colonial, Maurício pulou para o grafismo asiático. Contratado pela rede Sakae Sushi, de
Cingapura, com 40 lojas pelo mundo,

para formatar a primeira unidade
no Vietnã, em 2008, o designer lançou mão da ideia dos mangás e das
histórias em quadrinhos em estilo
japonês, que rechearam as paredes
do restaurante. “Acabamos nos tornando um camaleão,
fazendo coisas muito diferentes”, constata o brasileiro.
Em
paralelo, Maurício e sua
equipe projetaram
255 residências do
condomínio de luxo
Casa Lavanda, na
cidade litorânea de
Mui Ne. Na área de
150 mil metros quadrados, com hotel
e complexo de serviços, a Gema se
encarrega do desenvolvimento arquitetônico e urbano, além de supervisionar a construção dos imóveis.
Depois de projetar espaçosas casas
de praia, o escritório trabalhou no
design de interiores de um conjunto
de 670 apartamentos voltados para a
classe média de Saigon. “Fiquei mui-

to contente por atingir um universo
grande de pessoas e por poder tornar melhor a vida delas”, comenta
Maurício, ao explicar que recomendou à construtora o redimensionamento da área interna dos imóveis.
“Aqui há uma demanda
muito grande por apartamentos, mas isso não
quer dizer que eles são
feitos pensando no design”, diz ele. “Foi preciso explicar que as
janelas devem ter um
tamanho confortável
e a cozinha precisa de
um espaço correto”,
lembra.
O perfil do mercado imobiliário
do Sudeste Asiático não difere muito
do que é visto nas cidades brasileiras. Em geral, os novos apartamen-

Cada projeto
guarda um
pouco do jeito
brasileiro de
sincretizar
culturas

1 Maurício
com um
colaborador na
Casa lavanda...

2 …e com a

equipe de
designers no
estúdio da gema
PIB
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via no Brasil tinha sido moldada em
experiências com desenho de mobiliário em empresas como Esfera
e Etna, onde foi gerente de criação,
e Artefacto, onde participou da coordenação das mostras de decoração. “Na Pepper, criei uma linha de
produtos que unia tudo o que tinha
desenvolvido ao longo dos meus 15
anos de trabalho”, resume ele. Entre as criações mais famosas está a
Saigon Paper Chair, uma poltrona

tos contam com tamanho entre 65
metros quadrados e 200 metros
quadrados, a um custo médio que vai
de 1.000 dólares a 4.000 dólares por
metro quadrado. Mas, por lá, ao contrário daqui, as garagens dão lugar
a estacionamentos para motos, que
são presença avassaladora no país, e
as áreas de lazer internas não mobilizam a atenção das construtoras.

to, o cliente enfrentava dificuldades
com os fornecedores do mobiliário.
Dessa necessidade – e da identificação de oportunidade – nasceu a
Pepper Design, empresa de criação
de produtos. “Quando criamos um
projeto novo, acabamos fazendo
também os móveis”, explica. “Entre
fiscalizar a execução do trabalho e
fazê-lo, preferimos montar um time
paralelo e fundar a Pepper.”
Móveis por necessidade
Para Maurício, foi um retorno às
Ao fazer projetos de interiores, a origens. Apesar da formação como
Gema esbarrava sempre no mesmo arquiteto pela Universidade Maproblema. Depois de pronto o proje- ckenzie, em 1997, sua carreira pré28
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feita inteiramente de papel, com estrutura desmontável e dez tipos de
design gráfico como acabamento. A
leveza do produto e a facilidade no
transporte, além do apelo ecológico,
chamaram a atenção de uma distribuidora americana que negocia o direito de comercialização do produto
nos Estados Unidos.
Juntas, Gema e Pepper somam
hoje cerca de 30 funcionários e
crescem a um ritmo acelerado de
30% ao ano. “É um momento único para o país, que ficou fechado
por muitos anos depois da guerra”,
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1 Projetos
da gema:
loja de roupa
feminina...

define Maurício. “É um boom de Planos de expansão
desenvolvimento para todos os laInverter a mão e expandir o nedos.” O grande desafio da empresa gócio para o Brasil é ainda uma posbrasileira hoje é treinar e gerenciar sibilidade longínqua. Os próximos
a mão de obra local para a execu- cinco anos, calcula Maurício, devem
ção de projetos. “É um problema
ser dedicados à expansão no prómuito grande. Aqui, uma obra de- prio Vietnã. “Muita coisa mudou demora muito mais para ficar pronta pois que eu deixei o Brasil”, diz ele.
do que em São Paulo. Por causa da “Vejo-me aqui, estou comprometido
guerra, o país tem uma geração que com o meu time, com as pessoas que
foi queimada, que não teve con- eu busquei para estar comigo.” Por
dições de receber uma educação isso, a expansão deve acontecer antes para a capital, Hanói, e o restante
do país. “Vamos crescer pelo Vietnã.
Temos feitos muitas cotações para
Hanói e pensamos em abrir um escritório na cidade, que acaba de ganhar um novo plano diretor.” Depois,
o sudoeste asiático entrará na mira,
sobretudo o Camboja.
“Nesta região, tudo é muito perto”, explica Maurício. “Daqui a Phnom Penh (a capital do Camboja) é
meia hora de voo. Para Bangcoc, na
Tailândia, são 60 minutos.” O Brasil,
por enquanto, pode esperar ações
pontuais da empresa, a exemplo
da consultoria técnica que a Gema
prestou ao escritório da Singapore
Airlines em Guarulhos, no ano passado. “O Brasil está muito competitivo”, justifica ele.
Com o crescimento da Gema, é
cada vez mais fácil encontrar a arquitetura e o design brasileiros em
adequada”, explica. A dificuldade Saigon. Só no primeiro semestre
exige novas soluções. Há técnicas deste ano a empresa desenvolveu
que não podem ser utilizadas no projetos para quatro restaurantes
país por falta de pessoal capacita- da cidade. Cada um deles guarda
do. É o caso, por exemplo, da estru- um pouco do Brasil, algo que já vem
tura do telhado de uma residência, embutido em cada processo e cada
que geralmente é feita de metal ou projeto. “A Gema tem um estilo braconcreto, não de madeira, como no
sileiro de ser. É um poder de adapBrasil. É preciso, então, repensar tação, de sincretismo, de aceitar o
e adaptar. Em contrapartida, há diferente”, explica Maurício. “Por
a criatividade local. Os andaimes, isso, nesses quatro anos, acabamos
por exemplo, são feitos de bambu, nos tornando conhecidos por muita
mesmo para a construção de pré- gente. Mas ainda temos muito para
dios. “Aprendemos com eles e eles crescer, compartilhando nossa visão
aprendem com a gente.”
brasileira de futuro e progresso.”

2 …e sushi

bar com
graﬁsmo
de mangás

3 alunas em

escola de
design: aulas
em inglês

3

APrendendo
A ensinAr
A eXPeriÊnCiA de Maurício
alves como professor de desenho,
em seu tempo de faculdade, contou pontos para sua adaptação
no Sudoeste asiático. Maurício
chegou lá como professor e, tanto
em Cingapura, onde a diversidade de alunos estrangeiros era
grande, como no vietnã, onde
os estudantes vinham de diversos pontos do país, a busca pela
comunicação tornou-se o coração das aulas. “Não é fácil para
um professor ensinar utilizando
uma segunda língua (o inglês, no
caso)”, diz ele. “o jeito era passar
as ideias de forma simples”, diz
ele. Para completar o discurso,
Maurício levava às aulas exemplos brasileiros de arquitetura e
design. Criou mesmo um evento
em parceria com a universidade
de Ho Chi Minh, como professor
convidado. o tema: os 100 anos
de oscar Niemeyer. “Foi muito legal”, relembra. “Teve uma grande
repercussão, com sala lotada e
muitas perguntas.”
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Churrascaria
em Pequim:
falta carne
brasileira

Picanha à

chinesa
Exportadores brasileiros de carnes querem incrementar
vendas para o mercado mais cobiçado do mundo
J A N A Í N A S I LV E I R A , P E Q U I M

O

nome da churrascaria Aurora — vieram a Xangai, do outro
é Casa Brasil, o geren- lado do mundo, como parte de um
te é brasileiro e ela fica grupo organizado pelo Ministério
em frente à embaixada da Agricultura, Pecuária e Abastecibrasileira em Pequim. mento (Mapa) para participar da Sial
Mas a carne servida nos espetos é China 2011, a mais importante feira
australiana. “Há poucos cortes bra- chinesa de produtos de alimentação.
sileiros no mercado chinês”, explica Consultados, alguns dos frigoríficos
o gerente Helton Lima, um cearense preferem não falar de resultados.
que divide o trabalho na Casa Brasil Mas, segundo a Associação Brasicom sua atuação na
leira das Indústrias
trading HC Import
Exportadoras de
& Export. O mesmo
Carne (Abiec), este
acontece em outros
foi um dos primeiros
restaurantes com rapassos para tornar a
ízes verde-amarelas,
carne bovina brasileicomo o Brazilian
ra mais conhecida no
Churrascos, no hotel
mercado chinês. SerCrowne Plaza, próxiviu, ainda, para checar
mo do estádio olímpigostos e preferências
co Ninho de Pássaro,
e observar o compore a Latin Grillhouse, também geren- tamento dos consumidores.
ciados por brasileiros. Nos superO Brasil vendeu cerca de 1.400
mercados de Pequim tampouco é toneladas de carne bovina à China
fácil encontrar o selo Made in Brazil. em 2010, de acordo com a Abiec. É
Os exportadores brasileiros de muito pouco. A vizinha Hong Kong
carne acreditam que é possível mu- — cidade-estado tratada como um
dar esse panorama. Em maio passado, mercado à parte — compra quase
12 frigoríficos — entre eles Marfrig e dez vezes mais, em valor. A Austrá-

Carne
suína pode
ser importada
desde a
visita de
Dilma, em abril
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lia produz metade da carne bovina
importada pelos chineses, com o
Uruguai e a Nova Zelândia fornecendo a maior parte da outra metade. O produto brasileiro chega à
China com preço alto, até por causa
do custo do frete de longa distância.
Para o adido agrícola da embaixada
brasileira em Pequim, Esequiel Liuson, os exportadores brasileiros deveriam mirar o consumidor chinês
classe A, com maior poder de compra. “Seria interessante termos aqui
carnes embaladas a vácuo, mostrando o frigorífico de origem e, assim,
criando a cultura da qualidade do
produto brasileiro”, diz Liuson. “No
varejo chinês, todos os cortes parecem iguais; há espaço para trabalhar
uma apresentação diferente.”
Para a Abiec, trata-se de um grande mercado potencial: 1,3 bilhão de
consumidores hoje carentes de proteínas, mas com a renda em alta. Estudos indicam que o rebanho bovino
local, de 105 milhões de cabeças, é
pulverizado em pequenas propriedades (o rebanho brasileiro tem quase o dobro disso). O beneficiamento

ANTONIO MILENA/ABR

industrial é restrito e enfrenta a falta
de água e de produtos agrícolas para
a alimentação dos animais, além da
degradação dos pastos. Para explorar essa oportunidade, é preciso, antes de mais nada, aumentar o número de produtores habilitados pelas
autoridades chinesas a vender para
eles. Hoje, apenas oito frigoríficos
brasileiros têm essa habilitação, e
nove estão cumprindo as etapas burocráticas para consegui-la, segundo
a associação.

A chegada dos suínos

Os exportadores de carne de boi
enfrentam uma tarefa mais difícil do
que a dos produtores de carne suína,
muito mais popular em terras chinesas. De acordo com a Scot Consultoria, o consumo anual de carne
bovina na China é de 4,1 quilos por
habitante, bem menos que os 37
quilos per capita da carne de porco.
Os exportadores brasileiros apenas
começam a chegar a esse imenso
mercado, a partir da concessão da licença para exportação a três frigoríficos anunciada pelo governo chinês

em abril último, durante a visita da
presidente Dilma Rousseff a Pequim.
No início de junho, foi acertado o
padrão para alcançar o certificado
sanitário e faltam poucos passos até
o embarque dos primeiros lotes. “O
importante é começar”, diz o presidente da Associação Brasileira da
Indústria Produtora e Exportadora
de Carne Suína (Abipecs), Pedro de
Camargo Neto. “Não
temos ainda uma estimativa de vendas
confiável.” Segundo
Neto, uma nova missão veterinária de
dirigentes do Mapa
deve viajar a Pequim
para tentar habilitar
mais fábricas e garantir a autorização de
exportação de miúdos suínos, que
ficaram de fora da medida anunciada em abril.
Miúdos e partes de frango são
também o principal produto de
exportação brasileiro para a China,
entre as carnes de aves (o que inclui
pés de galinha, uma especiaria gas-

tronômica no Oriente). Desde 2010,
o país se tornou o principal fornecedor desse produto para o mercado chinês. Juntando as três frentes,
portanto — a avícola, a suína e a bovina —, pode-se esperar que as carnes
brasileiras ganhem maior presença
nas tigelas fumegantes dos chineses. E também que as churrascarias
venham a oferecer um produto inteiramente autêntico
a seus clientes locais.
O churrasco é a
principal referência
gastronômica brasileira para os chineses:
a feijoada, o pão de
queijo, o café e a caipirinha nem chegam
perto. Mas nenhum
gaúcho reconhecerá
o que costuma ser servido à guisa de
churrasco na rede pequinense Carnaval — um empreendimento que se
veste com as cores da bandeira e explora referências brasileiras, como
o nome, mas serve um arremedo de
espeto corrido com lascas de carne
finas como fatias de presunto.

O churrasco
é a principal
referência
gastronômica
brasileira na
China
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Divulgação

Lourdes Casanova
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Chega de

timidez

Para pesquisadora do Insead, o Brasil tem excelentes empresas em alguns
setores, mas elas ainda não conseguem impor sua marca no mundo
N e ly C a i x e ta , A r man d o M en d e s e B r u no Re i s

A

pesquisadora espanhola Lourdes Casanova
dedicou-se ao estudo
das empresas multinacionais latino-americanas ao perceber, há alguns anos,
que elas eram desconhecidas na
academia e no mundo empresarial.
Professora do Insead, a renomada
escola de negócios e gestão sediada
em Fontainebleau, na França, ela é
autora do livro Global Latinas: Latin
America’s Emerging Multinationals
(Palgrave, 2009). No mês passado,
Lourdes deixou a França para uma
série de palestras em Cingapura,
sede do campus avançado do Insead
na Ásia. O vertiginoso crescimento
da região a deixou impressionada,
mas isso, a seu ver, não deveria ser
motivo de preocupação para países
como o Brasil. A melhor estratégia
de convivência é cooperar e tentar
aprender. Aos brasileiros, ela alerta: não há por que temer a internacionalização. Este é o momento do

Brasil e é preciso aproveitá-lo. Leia
abaixo trechos da entrevista que
concedeu, pelo Skype, à PIB.
Existem poucas pesquisas sobre multinacionais latino-americanas e de
países emergentes. O que a senhora
descobriu de mais interessante a respeito delas?

Eu comecei a trabalhar com
este tema porque dava aulas, em
1996, na Haas School of Business,
na Universidade da Califórnia, em
Berkeley, e não havia estudos de casos de empresas latino-americanas.
Elas eram completamente desconhecidas. Hoje, sabemos que as
empresas latino-americanas começaram a se internacionalizar, muitas vezes, para compensar a volatilidade dos mercados domésticos. A
segunda razão diz respeito à facilidade de obter financiamento mais
barato. Em toda a América Latina,
e ainda agora no Brasil, o financiamento é muito caro. Por exemplo, a

Cemex, a cimenteira mexicana, começou a financiar sua internacionalização por intermédio da filial
espanhola, porque era a única maneira de conseguir financiamento
mais barato. O terceiro ponto, muito importante, é a aprendizagem.
As empresas frequentemente se
internacionalizam para aprender e
conseguir, na aprendizagem, uma
imagem de marca. Na Ásia, foi o
que aconteceu, por exemplo, com
a famosa aquisição, pela chinesa
Lenovo, da linha de computadores
portáteis da IBM. Ou com a Tata
indiana, que comprou a Jaguar e a
Rover na Inglaterra.
Por que as companhias de países
como o Brasil e o México, que sempre foram muito voltadas para dentro,
começaram a vencer um certo medo
de enfrentar o mercado mundial?

Eu acredito que a decisão de ir
para fora foi uma reação, de que a
melhor defesa é o ataque. Vamos
PIB
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lembrar dos anos 1990. Parece muito longe, mas nessa época o Fundo
Monetário Internacional e o Banco
Mundial foram resgatar a América
Latina de suas muitas crises. Em
contrapartida, obrigaram os países a abrir os mercados e a fazer os
grandes programas de privatização.
Então, para as empresas da região
não havia outro remédio  a concorrência chegava à sua casa. Tratava-se de dizer bom, tenho de ser capaz de competir. Será a única maneira de sobreviver. Agora, temos de
falar de duas ou talvez três Américas Latinas. Uma é o Brasil, outra
é o México e a América Central, e
outra ainda é o resto da América do
Sul. O Brasil está se diferenciando
com muita força, mas ainda lhe falta
uma imagem de marca, um brand.
As maiores multinacionais brasileiras, como Petrobras, Vale e o grupo
Votorantim, surgiram da exploração
de recursos minerais. será que essa é
a grande competência do Brasil?

Definitivamente, sim. As empresas de commodities são importantes. Mas a Petrobras possui muito
boa imagem tecnológica também
pela exploração do petróleo no pré-sal. Mas vou falar de dois outros setores. Um é o financeiro. O setor no
Brasil foi o único que sobreviveu à
abertura de mercados na América
Latina. Em outros países não há um
setor financeiro local. Há o Banorte,
no México, um banco na Argentina,
um ou dois no Chile, mas quem domina as finanças na América Latina são o Santander, o BBVA e o Citi.
Exceto no Brasil!
Por que isso ocorre?

Porque há no Brasil grandes
bancos públicos e privados. Mas
isto quem sabe sou eu, que tenho
estudado, que tenho escrito sobre
o Itaú, entrevistei Roberto Setubal,
34
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um grande executivo e grande ban- que poderiam ser exportados para
queiro. Qual é melhor, o Banco Itaú todo o mundo, mas que poucos coou o Banco Santander? Não sei, é di- nhecem. O setor financeiro no Brafícil compará-los, mas em minhas
sil é excelente. Mas não é conhecido,
aulas no Insead, em Fontainebleau, não tem projeção internacional.
com 45 estudantes, perguntei aos
que trabalhavam no setor finan- Falta arrojo? depois de passar pela
ceiro e nenhum conhecia o Itaú. O crise, os bancos brasileiros poderiam ter aproveitado melhor esse
Banco Itaú, depois da fusão com o
Unibanco, é o décimo banco mun- momento para acelerar sua presença
dial por capitalização de mercado, no mundo?
mas é muito local. O setor finanSim, e eu gosto muito da campaceiro brasileiro é excelente  usa nha do Banco Itaú que diz I am a
os mais sofisticados recursos de global Latin-American  copiaramtecnologia. Nos serviços ao clien- -me a palavra, meu livro é Global
te... Os bancos nunca têm um bom Latinas (risos). Creio que é uma
serviço ao cliente, nunca! Mas, de- primeira etapa para a internacionalização e que vão ter êxito, pois
é um banco excelente. Começa um
pouco tarde. Mas antes tarde do
que nunca.

O setor
financeiro
brasileiro é
excelente,
mas não é
conhecido

finitivamente, levando em conta o
mau serviço mundial dos bancos,
os brasileiros não estão mal. Mas o
problema é que poucos sabem disso
fora do Brasil.
Como assim?

Uma questão pendente para as
empresas brasileiras é a projeção
internacional. Os bancos espanhóis
têm sido muito agressivos e conseguido, sobretudo o Santander, criar
a imagem de um dos melhores bancos do mundo. Já os bancos públicos
brasileiros, como o Banco do Brasil e a Caixa (Econômica) Federal,
com todas as inovações que estão
promovendo para aumentar o índice de bancarização das pessoas, da
base da pirâmide, lançam produtos

Que outro setor brasileiro a senhora
destaca?

O das empresas de tecnologia.
Também é excelente, porque tornou
possível a opção pela tecnologia por
parte dos bancos, a opção do governo brasileiro pela tecnologia na cobrança dos impostos, nas votações
brasileiras. Mas são empresas muito
pequenas em nível mundial. As empresas indianas estão competindo
com  e em alguns casos derrotando  as brasileiras pela falta de internacionalização destas. Stefanini,
Totvs, todas as empresas médias
brasileiras têm excelente tecnologia,
mas enfrentam agora a concorrência
de quem? Da Tata Consultancy Services, que se estabeleceu no Brasil,
oferece preços mais baratos e tem
uma experiência de internacionalização exitosa já faz muitos anos, e
por isso está tomando terreno das
brasileiras. Então, falta às empresas
brasileiras um pouco de segurança
em si mesmas, para dizer: podemos
competir e podemos ganhar a batalha em nível internacional.

Mas o que as empresas de tecnologia do Brasil poderiam fazer para
vencer o tempo perdido? O que podem aprender com seus concorrentes
asiáticos?

O que primeiro fizeram as empresas indianas foi adotar padrões
de qualidade. As empresas indianas não tinham nenhuma imagem
de marca nos Estados Unidos. Então passaram a usar a certificação
chamada CMM5 para adquirir um
padrão de qualidade muito alto e
para vender melhor seus produtos
às empresas americanas. As brasileiras demoraram muito para se
preocupar com esses padrões de
qualidade.
E daqui para a frente, como será? Haverá uma competição mais acirrada
das empresas brasileiras com as asiáticas ou poderá surgir algum tipo de
cooperação?

As duas coisas, provavelmente.
Para o Brasil e a América do Sul, a
China e a Ásia, em geral, foram uma
bonança porque aumentaram a demanda por seus produtos. O Brasil
esteve em lua de mel com a China
até surgir a outra cara da moeda  a
competição dos chineses. Eles não
vão parar nem desaparecer. Os indianos tampouco. O Vietnã tornou-se, no início dos anos 1990, o segundo produtor de café do mundo, e
não se bebe café no Vietnã! Fizeram
baixar os preços, os produtores de
café colombianos sofreram muito.
O Brasil também vai sofrer, porque
não há quem pare a China. É melhor
cooperar com eles, aprender, para
chegar a uma próxima etapa. E a
competição não é só com a China.
Viajei a Manila no fim de semana e
vi o parque tecnológico lá. Incrível,
e são 90 milhões de habitantes nas
Filipinas e 230 milhões na Indonésia. Nas Filipinas, uma vendedora
de loja trabalha 12 horas ou 13 ho-

ras diárias e ganha 5 dólares por
dia. Isso é terrível do ponto de vista
ético  uma pessoa não pode quase
nem sobreviver com esse salário.
Mas essa é a nova realidade. A Ásia,
não há quem a pare.
A senhora fala em seu livro sobre
inovação. Esse é um ponto fraco dos
países latino-americanos?

Depois deste livro, fiz um estudo
sobre inovação com a OCDE (www.
innovalatino.org) financiado pela
Fundación Telefónica. A América
Latina e o Brasil, em particular, saem-se muito mal no ranking de patentes e de investimentos em pesqui-

Falta às
empresas
brasileiras
um pouco de
segurança em
si mesmas
sa e desenvolvimento. No entanto, há
inovação no Brasil, e o que fizemos
no livro e também nessa pesquisa foi
destacar as inovações que aconteceram na América Latina. Evidentemente, o etanol é uma grande inovação brasileira, ainda mais depois
da tragédia no Japão, que colocou em
questão a energia nuclear. E há todo
o trabalho feito pela Embrapa de inovações adaptadas às necessidades do
Brasil, não preciso repetir coisas que
vocês já conhecem. Também acredito que a Finep é uma grande agência
de inovação e está fazendo um trabalho excelente.
Voltando às multilatinas, nas conclusões do seu livro a senhora cita

diferenças de estratégia entre as empresas mexicanas e brasileiras. O que
deu mais resultado e o que falhou em
cada uma delas?

O modelo mexicano funcionou
bem por muitos anos. As empresas
mexicanas multinacionais expandiram-se na América Latina e nos
EUA. Mas, às vezes, nossas fortalezas se convertem em nossa debilidade. E foi o que aconteceu com o
México. A dependência do comércio
e dos investimentos americanos tornou-se a debilidade do México. Agora os EUA estão ainda em crise, e o
México tem sofrido muito. O Brasil  e acho que essa foi uma aposta
muito mais inteligente , diversificou seu comércio com a América
Latina, a Europa, a Ásia e a África
também, que é um grande mercado
emergente. Tendemos a esquecê-la,
mas está crescendo muito e é muito
importante. Acredito que esse modelo brasileiro tem sido exitoso.
O que falta fazer?

O Brasil precisa tratar de dois ou
três temas importantes: o primeiro
é a internacionalização sem medo.
Este é o momento brasileiro, há que
aproveitá-lo; o segundo é a necessidade de mais inovação; e o terceiro,
ligado a tudo isso, é a imagem de
marca que se tem de construir. Veja,
sou de Barcelona. A Espanha agora
está num momento terrível, mas
sempre digo, quando vou ao Rio de
Janeiro: o Rio tem de ser Barcelona. Porque Barcelona transformou
a cidade e o país a partir dos Jogos
Olímpicos, e disso vivemos 20 anos.
Acredito que os brasileiros não devem ver o Rio 2016 como um final,
mas como um princípio. Tem de ser
o princípio de um desenvolvimento
sustentável que termine com essas
crises tão fortes, abruptas e violentas que ocorreram no Brasil nos últimos 30 anos.
PiB
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Ações e inovações locais num mundo global

O poder de

El Sistema
Bill Holsinger-Robinson

1

1

Como o desejo de transformar a vida de crianças carentes da Venezuela deu
origem a um programa de ensino de música que se espalhou pelo mundo
A n d r e s s a R o va n i

H

á 36 anos, em um estacionamento em Caracas, o maestro José
Antonio Abreu reuniu
11 jovens para tocar
música. E disse: com esses instrumentos vocês vão mudar o mundo.
Assim nascia El Sistema, um programa de ensino musical que revolucionou as bases sociais da Venezuela e
hoje se espalha pelo mundo. No país
vizinho, o programa atende cerca
de 300 mil crianças e jovens a cada
ano. Cerca de 70% dos beneficiados
vivem na pobreza. Cada criança participa do programa por vários anos,
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até que seja inserida
em uma orquestra.
Enquanto isso, desenvolve espírito solidário e autoestima, além
de cultivar valores
éticos e estéticos.
Do programa surgiram 157 orquestras
jovens e infantis e 270
centros para educação musical espalhados pelo país.
Dele surgiu, também, seu maior expoente: o maestro Gustavo Dudamel,
de 30 anos, hoje diretor musical da
Filarmônica de Los Angeles e da Or-

questra Jovem Simon
Bolívar. “O mais miserável e trágico aspecto da pobreza não
é não ter pão e leite;
é sentir-se ninguém”,
diz Abreu. “E é por
isso que o desenvolvimento das crianças
nas orquestras e em
coros projeta nelas
uma identidade nobre e as converte em um modelo para sua família e
comunidade.”
O programa e seu fundador já receberam diversos reconhecimentos.

O programa
fez surgir 157
orquestras e
270 centros
musicais na
Venezuela

criador da ideia
de usar a música
para vencer
a pobreza

El Sistema inspirou a Organização
dos Estados Americanos a promover a criação da Orquestra Jovem
das Américas. Em 1995, a Unesco
designou Abreu delegado especial
para o desenvolvimento de um sistema mundial de orquestras e coros,
como forma de internacionalizar
para o mundo o modelo que criou.
Desde então, o modelo tem se
espalhado. A metodologia do programa já foi adotada em mais de 25
países, criando franquias de El Sistema. Entre os países que o adotaram estão Austrália, Coreia do Sul,
Cuba, Estados Unidos, Portugal e

Brasil. Por aqui, o
modelo foi o responsável por criar
as bases dos Núcleos Estaduais de
Orquestras Juvenis
e Infantis da Bahia
(Neojiba).
O maestro baiano Ricardo Castro
conheceu o programa na Venezuela, em 2005. “Imediatamente, senti a força do que estava se
passando por lá. É um projeto sólido e
de grande qualidade”, diz Castro, que
levou a ideia para a Secretaria da Cul-

Tatiana Golsman

2
1 Abreu, o

2 Dudamel

rege o Neojiba
em Salvador:
frutos da
mesma ideia

tura da Bahia, dando origem, em 2007, ao Neojiba. “Gosto de ressaltar
que não inventei nada:
só montei na Bahia um
projeto que deu certo na
Venezuela.” O encontro
entre criador e criaturas
se deu em junho, quando a Orquestra Simon
Bolívar iniciou, em Salvador, sua turnê latino-americana. Na
ocasião, Dudamel regeu os 150 integrantes do Neojiba sob os olhares dos
venezuelanos e do grande professor,
José Antonio Abreu.

A mesma
filosofia de
ensino de música
foi adotada
em mais
de 25 países
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Do Atlântico
ao Pacífico
Rodovia Interoceânica aproxima o Brasil do Peru e ajuda
a atrair mais empresas brasileiras para o país vizinho
LILIAN PRIMI
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A Rodovia
Interoceânica
sobe os
Andes
peruanos

A

SERGIO URDAY LARREA- DIVULGAÇÃO ODEBRECHT

inauguração, em 2006, corta as montanhas andinas, subindo
de uma ponte sobre o a quase 5 mil metros de altitude, e
Rio Acre, na fronteira cruza um deserto de 500 quilômetros
com o Peru, abriu os antes de baixar à costa do Pacífico e
horizontes da pequena chegar aos portos de Ilo, San Juan e
Assis Brasil, cidade acreana na flores- Matarani, 1,4 mil quilômetros depois.
ta amazônica com pouco mais de 6 “Podemos conhecer todos os biomas
mil habitantes. “Agora almoço todo
da Terra nesta estrada. É um lindo
dia em Iñapari”, conta a professora passeio”, diz a professora de Assis
Meire Dantas de Araujo, funcionária Brasil.
da prefeitura da cidade. “É um luxo.”
A rodovia é uma das evidências
Iñapari fica do lado peruano do rio e das grandes transformações por
tem pouco mais de 4 mil habitantes, que passa o Peru. Empresas brasique ganharam energia elétrica 24 ho- leiras, que investiram ali mais de
ras por dia e viram o movimento do 7 bilhões de dólares, nos últimos
comércio crescer desde a abertura da cinco anos, ajudam a desenhar esse
ponte. Segundo o Itamaraty, o posto novo perfil do país (veja quadro na
de controle da Polícia Federal em As- pág. 43). As empreiteiras Odebresis Brasil registrou, no ano passado, cht, Andrade Gutierrez, Camargo
50 mil travessias nos dois sentidos. Corrêa e Queiroz Galvão construíEm 2006, tinham sido apenas 3 500.
ram três dos cinco trechos da etapa
Tudo vai mudar novamente com a peruana da Interoceânica, além de
inauguração, esperada para breve, de outras duas estradas no interior do
outra ponte − desta vez sobre o Rio país. Odebrecht e Camargo Corrêa
Madre de Dios, na cidade peruana tocam ainda dois projetos de desvio
de Puerto Maldonado, pouco mais do leito de rios por meio de túneis
de 200 quilômetros adiante. A ponte que atravessam os Andes. O objeBillinghurst, de estrutura metálica e tivo é levar água a regiões áridas;
porte elegante, é a peça que falta para a primeira em Olmos e a segunda
completar a Estrada Interoceânica
em Piura, ambas ao norte de Lima.
Sul, uma ligação rodoviária entre A Camargo Corrêa toca, também, a
os oceanos Atlântico e Pacífico que construção de um sistema de trataatravessa o Brasil e o Peru. É um pro- mento de água que irá abastecer a
jeto de 30 anos que finalmente vai se capital, Lima. Na área de mineração,
realizar, uma vez encerrada a cons- siderurgia e petróleo, as multinatrução da etapa peruana da rodovia, cionais brasileiras Vale, Votorancom a participação de empresas tim, Gerdau e Petrobras investem
brasileiras. A nova estrada parte de pesado. Mais recentemente, o setor
Iñapari, junto à fronteira, atravessa
de consumo e serviços, que já cona densa floresta amazônica peruana, tava com operações estabelecidas
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da Ambev e da fabricante de cosméticos Natura, foi reforçado com
a chegada da Totvs, da área de TI.
A razão de todo esse interesse
está no renascimento que a economia peruana experimenta. Refeito
do trauma da guerrilha do Sendero Luminoso, o Peru
cresce a taxas superiores a 5% desde
2004. Em 2010, o PIB
peruano avançou 8%.
A expectativa é de
que aumente mais
6,5% este ano. Sob a
proteção de um marco regulatório amigável, impostos baixos
– a carga tributária foi de 14,5% do
PIB em 2010 – e um clima favorável
aos negócios, o Peru divide hoje com
o Brasil e a Colômbia as atenções
dos investidores internacionais na
América Latina. Em 2009, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED)
no país cresceram 28,1%, o terceiro melhor desempenho no mundo,

segundo a Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O estoque de IED
no país chegou a 20,7 bilhões de dólares em 2010, mais de 1,3 bilhão de
dólares a mais que no ano anterior.
Segundo a agência da ONU, o Brasil
seria o quinto maior
investidor no país,
com um total de 1,207
bilhão de dólares no
ano passado, atrás
de Espanha, Estados
Unidos, África do Sul
e Chile. A embaixada
do Peru no Brasil trabalha com números
bem maiores. O embaixador Ricardo Ghibellini garante
que nos últimos dois anos a participação do Brasil dobrou, em razão,
sobretudo, de investimentos feitos
pela Vale e pelo grupo Votorantim.
Se novas intenções de investimentos forem confirmadas, esse estoque
deverá dar um salto. A petroquímica
Braskem avalia, juntamente com a

A economia
peruana
cresce
mais de
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1 A estrada
perto de Cuzco:
ao fundo,
os Andes

1

Petroperu e a Petrobras, as possibilidades de um projeto de produção
integrada de eteno e polietileno a
partir de gás natural - um negócio
de 2 bilhões de dólares.
Em 32 anos de operação no Peru,
a Odebrecht já investiu 30 bilhões de
dólares no país, e pretende colocar
mais 5 bilhões de dólares nos próximos anos. Desse total, 2 bilhões de
dólares destinam-se à construção
de um gasoduto na região andina de
Puno, às margens do grande Lago Titicaca. É o chamado Projeto Kuntur.
“O Jorge Barata, nosso presidente,
diz que é para contratar mais funcionários do que precisamos no momento e ir treinando, para aguentar
o que vem por aí”, conta o diretor
de investimentos da empresa, Eleuberto Antonio Matorelli. Num momento de commodities em alta nos

mercados externos, os recursos naturais do Peru, abundantes e pouco
explorados, despertam a cobiça dos
investidores. Um
levantamento feito por Ariel Pares, subsecretário de
Ações Estratégicas
da Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE) da Presidência
da República, mostra
que o país vizinho
aproveita apenas 6%
do seu potencial hidrelétrico. Este índice
poderá crescer caso o
acordo energético assinado no ano passado, para a construção de cinco usinas hidrelétricas,
seja aprovado pelo Congresso peruano. O projeto, que deverá exigir
aportes da ordem de 10 a 12 bilhões

2 Ramais norte
e sul da IIRSA:
cruzando o
continente

de dólares, é de responsabilidade da
Eletrobras.
Ainda que alguns setores políticos mais nacionalistas manifestem
preocupação com o peso que os
investimentos brasileiros vêm ganhando na economia peruana, estes
parecem encontrar no país um ambiente, em geral, favorável. As empresas brasileiras empregam majoritariamente trabalhadores locais; em
média, 80% dos postos de trabalho
diretos ou indiretos criados por elas
são ocupados por funcionários peruanos. O professor de Economia da
Pontifícia Universidade Católica do
Peru (PUC-Peru) Alan Fairlie afirma que estes preferem os patrões
brasileiros. “Na área dos minérios,
por exemplo, aconteceram muitos
conflitos entre trabalhadores peruanos e patrões mexicanos, chineses
e norte-americanos, porém nenhum
com os brasileiros”, conta ele.
A razão, segundo Fairlie, está nas
condições de trabalho oferecidas
pelas empresas brasileiras: elas seguem os padrões do Brasil, que, em
geral, vão além do que exige a lei
trabalhista peruana, muito flexibilizada pelo ex-presidente Alberto Fujimori (hoje preso por corrupção e
crimes contra os direitos humanos).
A Natura, por exemplo, oferece o mesmo
pacote de benefícios
dado aos brasileiros a
seus 283 funcionários
peruanos, que representam 99% do total
da subsidiária. “Além
disso, mantemos um
programa social chamado Crer para Ver,
de capacitação de
professores”, conta o gerente-geral
da empresa no Peru, Daniel Gonzaga.
O programa já treinou 177 professores.
A Odebrecht é outra empresa que

O Brasil
pode se
tornar o
terceiro
investidor
no Peru
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investe em capacitação. O assunto é
parte da política de sustentabilidade
da companhia, que faz diagnósticos
socioeconômicos para identificar as
potencialidades locais e apoiar programas de desenvolvimento. Em
2010, foram investidos mais de 3 milhões de dólares em programas sociais, que beneficiaram cerca de 25
mil peruanos. A economista Sandra
Polónia Rios, presidente do Centro
de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes), detalha algumas razões da boa imagem das empresas brasileiras no país. “A maior
parte das empresas opera em regiões
afastadas dos grandes centros, onde
está a maioria dos 36% da população
que vive abaixo da linha de pobreza”,
afirma. “Eles cobram das empresas
o que o Estado não faz.”
Mais recentemente, os projetos
de construção das hidrelétricas vêm
encontrando resistência de parte da população local. Fairlie
acredita que o novo
presidente, Ollanta
Humala, eleito em
junho passado como
candidato de uma
coalizão de esquerda,
apoiará a construção
das usinas, porém
com algumas modificações no projeto. Conflitos fazem parte do negócio,
avalia o diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Thomaz Zanotto. “Hoje não se toca um projeto de
grande porte, como a construção de
usinas hidrelétricas, sem negociar
a questão ambiental”, afirma. “Isso
vai acontecer e será enfrentado de
forma responsável pelas empresas.”
Ligado ao populismo de esquerda e com um passado de posições
extremas, Humala terá de mostrar
trabalho cedo. A notícia de sua vitó-

ria provocou forte queda nas bolsas
de ações do país, refletindo a desconfiança de setores do mercado. O
embaixador Sergio Amaral, diretor
do Centro de Estudos Americanos
da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), no entanto, não acredita que as empresas brasileiras estejam correndo algum risco. “Ele deu
sinais de que adotaria uma posição
mais moderada e que se afastaria de
(Hugo) Chávez, representante de um
dos dois casos latino-americanos de
vitória da esquerda”, afirma. O outro
caso é o de Lula e Dilma Rousseff
no Brasil. “Ele já pode comparar o
resultado dos dois caminhos”, completa Amaral. “Certamente, tenderá
à moderação.”
É nisso que acredita Marcos
Stefanini, fundador e presidente da
Stefanini IT Solutions, empresa brasileira de tecnologia de informação
que abriu uma filial
em Lima, em 2001.
Stefanini diz que não
se preocupou em avaliar o risco político do
investimento no Peru
porque tem uma visão de mais longo
prazo. “Nem parei
muito para elaborar”,
confessou ele à PIB
no dia seguinte à eleição. “Já passamos por outras eleições e estamos
acostumados a mudanças.” Além do
forte crescimento, o que levou a empresa a investir no Peru é o fato de
o país ser sede das principais multinacionais com operações na região
andina. A Stefanini tem hoje 32 contratos ativos no Peru, com empresas
de médio e grande portes.
Trata-se de um exemplo da diversificação em curso nos investimentos externos diretos no país,
inicialmente concentrados na exploração de minérios. “Vieram primeiro os fornecedores e, agora, com

Investimentos
no Peru estão
mais diversos
e não se
limitam à
mineração
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as estradas quase prontas, começam
a surgir empresas de comércio, serviços e de hotelaria”, diz Fairlie, da
PUC-Peru. O incremento das obras
de infraestrutura e o crescimento
econômico vêm reforçar essa tendência, que tem efeitos no Brasil.
“Os países da América do Sul funcionam como porta de entrada para
a internacionalização de empresas
de médio porte brasileiras”, afirma
Sandra Rios, do Cindes. “Estas não
são muito afetadas por mudanças
políticas e não despertam sensibilidade com relação a questões ambientais; são vistas como empresas
que cumprem suas obrigações.” No
fim de agosto, cerca de 40 empresários dos setores de máquinas e equipamentos, casa e construção, moda
e saúde irão a Lima para prospectar
novos negócios. Eles fazem parte da
missão organizada pelo Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Itamaraty
e Apex-Brasil para promover rodadas de negócios na capital peruana,
em Bogotá e Santiago do Chile.
Um exemplo é a Artecola, fabricante de adesivos que produz no
Peru desde 2007. Com 67 anos de
existência, a empresa gaúcha deu
início à sua internacionalização
pela Argentina, em 1997. Chegou
ao Peru em 2003, com uma operação comercial e de distribuição. “O
custo tornou-se proibitivo e, em
2007, decidimos comprar uma empresa local”, conta a diretora executiva para a América Latina, Lisiane Kunst Bohnen. O plano B seria
encerrar as operações no país e no
Chile também. “A sorte é que encontramos uma empresa com unidades
nos dois países e também na Argentina, onde gostaríamos de ampliar
a fábrica”, conta a diretora. Hoje a
Artecola emprega 45 trabalhadores
no Peru e é o terceiro maior player
do mercado local. A Totvs, empresa

DIVULGAÇÃO VOTORANTIM

Votorantim:
planta de
zinco em
Cajamarquilla

AS PRINCIPAIS TACADAS
BRASILEIRAS NO PERU
explora a mina de
fosfatos Bayóvar, no
norte do país, onde investiu 566
milhões de dólares.
Energia Peru: A
empresa atua
nas áreas de prospecção e produção de petróleo desde 1996. No
ano passado, descobriu importante
reserva de gás no Departamento de
Cuzco. Os investimentos somaram
520 milhões de dólares nos últimos
três anos.

.

Investiu 63 milhões
de dólares na compra e modernização da Siderperú,
em Chimbote, capital da Província
de Santa, no litoral do país.

Peru: Terceira
maior construtora do Peru, em 32
anos de atuação no país acumulou
uma carteira de projetos no valor
de 30 bilhões de dólares, o que
fez do país o terceiro entre os que
mais investimentos recebem do
grupo, atrás apenas da Venezuela

e de Angola. Principais projetos:
construção de portos, hidrelétricas,
rodovias (no âmbito da iniciativa
IIRSA Norte e IIRSA Sul), transposição de águas de rio para irrigar
área desértica em Olmos, no noroeste do país, e implantação do trem
elétrico de Lima. Nos próximos
anos, projeta investir mais 5 bilhões
de dólares em novos projetos, entre
os quais o Sistema de transporte de
gás Andino do Sul - Kuntur.
Investiu 500
milhões de dólares na compra e
modernização da usina de Cajamarquilla, que refina zinco e índio
metálico, metal empregado na
fabricação de telas de cristal.
cimentos: Em
associação com
empresas do Chile, Peru e Espanha, começa a operar no próximo
ano uma fábrica em Pachacamac,
a 40 quilômetros de Lima, com
capacidade de produção de 700
mil toneladas de cimento por ano.
Investimento total: 150 milhões de
dólares.

Valor total dos contratos – 900 milhões
de dólares. Entre os principais projetos figuram o Huachipa, sistema
de abastecimento de água para
1,5 milhão de habitantes de Lima;
o projeto Alto Piura, que consiste
no desvio e na transposição de um
rio pela Cordilheira dos Andes por
um túnel de 13,3 quilômetros; e
construção do trecho 4 da Rodovia
Interoceânica, em consórcio com
Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão.
Abriu sua subsidiária
peruana em 2004
com a instalação de uma fábrica de
cerveja e refrigerantes que hoje tem
capacidade de produção anual de
110,5 milhões de litros de cerveja
e 630 milhões de litros de refrigerantes.
A VER:

Estuda a viabilidade
de um projeto de produção integrada de eteno e polietileno a partir de gás natural. Esse
projeto ainda depende da determinação do volume de reservas de gás
na região de Camisea prospectada
pela Petrobras. O investimento
previsto é de 2 bilhões de dólares.

Planeja construir cinco
hidrelétricas no país, num
total de 6 000 MW. A usina de
Inambari, com cerca de 2 000 MW,
deve ter seu inventário de aproveitamento hidrelétrico concluído até
2011. As demais usinas são: Tambo
40, Tambo 60, Mainique e Paquitzapango. O investimento, ainda
não confirmado, é estimado em 12
bilhões de dólares.
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de tecnologia da informação sediada em São Paulo, também foi para
o Peru em busca das oportunidades
geradas pelo crescimento. Escolheu
a franquia como modelo de comercialização. “Abrimos a franquia há
três meses”, conta o diretor executivo de operações internacionais
da empresa, Cláudio Bessa. A Totvs
cria softwares para a gestão empresarial. É a maior empresa do gênero
na América Latina, com um faturamento de 1,6 bilhão de reais.

A Interoceânica Sul talvez não
venha a exercer um impacto direto
sobre algumas das empresas brasileiras com negócios no território
peruano. Da mesma forma, há dúvidas sobre a viabilidade logística
e econômica da rodovia para o escoamento de commodities, tanto
brasileiras – pelo Pacífico – quanto,
no sentido inverso, as peruanas, pelo
Atlântico (veja quadro abaixo). Mas
ela certamente abre novas possibilidades de integração para regiões até

agora condenadas ao isolamento nos
dois países. Da mesma forma que o
Peru litorâneo vivia de costas para a
região amazônica de Madre de Dios,
escondida pelos Andes, o Brasil segue de costas para o Acre, um estado
de difícil acesso até hoje.
“Não é simples tirar produtos do
Acre para os mercados domésticos,
mesmo nas regiões Norte e Nordeste”, diz o secretário executivo do
Conselho Nacional da Zona de Processamento de Exportações (ZPE),

QUEM LUCRA COM A NOVA RODOVIA
SE A NOVA ESTRADA E SUAS
pontes reduziram o tempo de
viagem na região de fronteira entre
o Brasil e o Peru, para agricultores
e empresários brasileiros o efeito
esperado é muito maior: em tese, a
estrada facilitará o escoamento de
produtos brasileiros pelos portos do
Pacífico para os mercados do norte
da América do Sul, América Central,
Ásia e da costa oeste dos Estados
Unidos. De Santos, no litoral do
Sudeste brasileiro, a Assis Brasil, na
fronteira com o Peru, são quase 3,9
mil quilômetros. De Iñapari, no lado
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peruano, até o Pacífico, no Porto de
San Juan, mais 1,4 mil. No trecho
brasileiro, o caminho para quem sai
do Peru é a BR-364, que está asfaltada em toda sua extensão, porém
ainda apresenta trechos de trânsito
difícil por conta dos buracos e das
chuvas. Também falta uma ponte – a travessia do Rio Madeira, em
Porto Velho, ainda é feita por balsa.
A ponte, segundo o subchefe da Divisão da América Meridional III do
Itamaraty, Comarci Nunes Filho, já
tem um projeto pronto. Há também
um plano de duplicação da estrada,

com início previsto para setembro.
Um caminhão levaria dez dias para
cumprir o trajeto costa a costa,
viajando uma média de dez horas
por dia (já um navio pode levar até
30 dias para navegar de Santos até
Lima, contornando o instável Estreito de Magalhães, no extremo sul
do continente, ou cruzando o Canal
do Panamá). Espera-se, somados
todos os ganhos, uma redução significativa no tempo gasto no trajeto
até a Ásia, destino importante para
as commodities brasileiras, o que
pode ser vantajoso para as exporta-

1.Stefanini com
peruanos: política
não preocupa

investidores interessados está aberto, e Fontenele e Silva espera que no
máximo até o primeiro trimestre de
2012 já existam empresas instaladas
no polo. “De acordo com a vocação
local, deverão ser, principalmente,
indústrias de processamento de látex, madeira e castanha do Brasil.”
A estrada poderá viabilizar, ainda,
o escoamento da carne produzida no
Acre pelos portos do Pacífico. Pequenas e médias empresas brasileiras
começam a investir na região de

na selva: perto
do Brasil

Madre de Dios. Produtores de milho
do Mato Grosso estão abastecendo
as comunidades da selva peruana, e
o Expresso Araçatuba, empresa de
transportes de São Paulo, transporta
para a região motores de motocicleta,
o meio de transporte mais difundido
nas pequenas cidades amazônicas.
São sinais das mudanças que a es-
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Gustavo Saboia Fontenele e Silva. “A
rota inclui trechos de cabotagem e
percurso em áreas de grande pluviosidade, e a BR-364 ainda fica intransitável durante as chuvas.” Com
a abertura da etapa peruana da Interoceânica, a região de Madre de
Dios fica integrada ao resto do Peru,
benefício estendido também ao vizinho Acre, que ganha um mercado
para seus produtos – e quem sabe
fornecedores mais competitivos que
os brasileiros distantes.
As ZPEs estão sendo implantadas pelo
Ministério da Indústria e Comércio do
Brasil em várias partes do país. Uma delas fica na cidade de
Senador Guiomard, a
40 quilômetros de Rio
Branco. “A Interoceânica Sul será a porta
de saída para os produtos fabricados nesta ZPE, obrigada por
lei a exportar 80% de
sua produção”, diz ele.
O edital chamando os

2 A Interoceânica

ções de grãos e carne.
Segundo dados do
Ministério da Agricultura (Mapa), estes
produtos saem principalmente pelos portos
de Santos e Paranaguá
(84% dos grãos e 72%
da carne).
Mas ainda não é
possível ter estimativas precisas
sobre as vantagens da Interoceânica
como corredor de exportação para
o Pacífico. Estudos de viabilidade
técnica para o escoamento de grãos

por portos peruanos ainda não são
conclusivos. Na avaliação de técnicos
do Ministério, é possível dizer que a
conclusão da rodovia vai estimular
trocas comerciais na região, investi-

mentos entre os dois países e fluxos
turísticos, com efeitos positivos para
a melhoria da qualidade de vida das
populações e o desenvolvimento
regional.
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Ponte sobre o
Rio Madre de
Dios: elo final

Dos Andes
à Amazônia

Estrada corta selva e cordilheira para aproximar
regiões remotas do Brasil e do Peru

C

oberta de poeira de obra,
Puerto Maldonado parecia sacudida por um
redemoinho. Eu acabava
de atravessar os Andes e
ainda estava sob o efeito do soroche, o
mal da altitude. Em meio ao vai e vem
dos mototáxis, estava difícil achar o
caminho do hotel, cortado pela obra
da ponte Billinghurst — objetivo da
minha ida à cidade do sul peruano. A
estrutura de 25 mil toneladas de aço,
elo final da estrada que une o Brasil ao
Peru, sai da Praça das Armas, bem no
centro de Puerto Maldonado, e atravessa o Rio Madre de Dios, na Amazônia peruana. “Estamos construindo
uma passagem para
evitar que a estrada
divida a cidade”, explicaria depois o gerente da obra, Biaggio
Sergio Carollo.
Com uma experiência de 24 anos
à frente de obras da
construtora brasileira Odebrecht, sete
deles no Peru, o engenheiro estava
visivelmente ansioso por contar as
aventuras e dificuldades de construir
em condições tão adversas. Além da
ponte, ele passou os últimos anos
gerenciando a construção de dois
trechos em território peruano da In-

teroceânica Sul, a rota de mais de 4
mil quilômetros que liga por terra o
porto brasileiro de Santos, no Oceano
Atlântico, aos peruanos Ilo, San Juan
e Matarani, na costa do Pacífico. A estrada é um dos nove eixos prioritários
definidos pela IIRSA — a Iniciativa
para a Integração da Infraestrutura
Regional Sul-Americana — que envolve os 12 países da América do Sul
numa série de projetos conjuntos de
infraestrutura.
O plano da estrada permaneceu
na gaveta por três décadas, em virtude das desventuras políticas do país
vizinho e também pelas dificuldades técnicas para vencer a Cordilheira dos Andes. Da
fronteira — que passa entre Assis Brasil,
no Acre, e a peruana
Iñapari — até o Oceano Pacífico, são cerca
de 1,4 mil quilômetros
por terra (quando somadas as três ramificações da estrada a
partir da cidade peruana de Urcos, uma para cada porto, a
extensão total construída chega a 2,6
mil quilômetros). Os dois trechos a
cargo de Carollo saem de Urcos, no
distrito de Cuzco, na direção oposta
ao mar e descem dos Andes à “selva
baja”, nome dado pelos peruanos ao

As peças
metálicas da
ponte estavam
havia 30 anos
empilhadas
em galpões
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LILI AN PRIMI, DE PUERTO MALDONADO

extenso vale coberto pela floresta
amazônica no sul do país, recortado por rios apinhados de garimpos
ilegais.
Puerto Maldonado fica na selva,
a duas centenas de quilômetros da
fronteira com o Brasil. A desejada
ponte ficaria pronta dias após minha
passagem por lá, no início de julho. O
projeto, segundo Carollo, existe desde
1980. A estrutura de aço chegou a ser
construída e enviada à cidade, mas
não foi montada. Desde então, as 2,5
mil peças que a compõem estavam
empilhadas em galpões no aeroporto
da cidade, de onde foram recuperadas.
“Tivemos de desentortar mais de 700
toneladas de peças e reconstruir outras 35”, lembra ele. A travessia dos
528 metros do leito do Madre de Dios,
que deságua no Rio Madeira, sempre
foi a expressão do isolamento da região. Ali só se chegava de avião ou
barco. Agora, a balança pende para
o outro lado. A abertura da estrada

XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

antes mesmo da finalização da ponte
provocou uma explosão da migração,
visível na frenética Puerto Maldonado. “A cidade recebe de 400 a 500
novos moradores por dia, a maioria
para trabalhar no garimpo de ouro ou
ganhar a vida pilotando mototáxis”,
diz o presidente regional de Madre
de Dios (cargo semelhante ao de governador de estado no Brasil), José
Luis Aguirre Pastor. Ele conta que
em 2007 havia 90 garimpeiros numa
área da região. Três anos depois, já
eram 12 mil. Os mototáxis – veículos
semicobertos semelhantes aos riquixás indianos – eram 300 há dez anos
e hoje são 8 mil. “Temos apenas dois
hospitais mal equipados e um orçamento baseado em dados irreais”, diz
ele. As estatísticas oficiais contam 50
mil moradores na cidade. No entanto,
já seriam 100 mil, segundo Pastor. “O
garimpo gera muita riqueza, mas ela
não fica aqui”, lamenta ele.
Marcada por séculos de esqueci-

mento, a região percorrida pela estrada desde Urcos até a Amazônia
ainda é um desafio para os executivos das empresas que a construíram
e que vão operá-la. O trecho, com
246 quilômetros de serra e outros
410 na floresta, é definido como “não
sustentável”, chavão
moderno para dizer
“não rentável”. De
fato, os responsáveis
estão tendo de lidar
com situações complexas. Na floresta,
a informalidade e a
ausência do Estado
tornam o trânsito
arriscado, em virtude dos conflitos provocados pelo
garimpo ilegal e pela falta de apoio
aos motoristas. Nos Andes, é essencial a adesão da comunidade, já que
a posse da terra é coletiva e qualquer
intervenção — desde a abertura da
estrada até a instalação de um pos-

to de serviços — depende de uma
decisão do grupo. Mas os andinos
podem ser arredios e desconfiados,
em virtude de séculos de isolamento.
“Fizemos um trabalho forte de negociação nesta região”, conta Alejandro Radice, gerente de Operações e
Manutenção da IIRSA Sur, empresa que
vai operar a estrada.
Para viabilizar a
construção dos dois
trechos sob sua responsabilidade, obra
avaliada em 1 bilhão
de dólares, a Odebrecht criou o Conirsa,
um consórcio que
reúne a empresa e três construtoras peruanas (os mesmos sócios
controlam a empresa operadora). A
construção tomou cinco anos, movimentou 11 milhões de metros cúbicos de terra e empregou mais de
7,5 mil trabalhadores no momento

Operadoras
de máquinas
peruanas
hoje são
instrutoras
em Angola
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de pico, a maioria peruanos. “Hoje
temos 1 480 pessoas trabalhando
ainda, todos peruanos”, conta o engenheiro Carollo. “Nosso primeiro
trabalho aqui foi treinar pessoas,
pois a mineração informal criou um
lapso na formação de trabalhadores
nos ofícios básicos da construção pesada.” A Odebrecht treinou também
mulheres, muitas delas operadoras

de máquinas. “Chegamos a ter 180
operadoras”, diz Carollo. “Hoje elas
estão em Angola, treinando colegas
daquele país.”
Projetada para aguentar o tráfego
de caminhões com até 48 toneladas,
a estrada impôs desafios técnicos ao
consórcio. “O mais difícil foi na serra”, diz Carollo. “A ajuda dos engenheiros peruanos foi essencial ali.” O

problema maior não foi o frio, como
se poderia imaginar, mas o tipo de
solo, cuja instabilidade cria grandes
dificuldades. “A gente corta embaixo
e desaba em cima”, diz ele. “O solo é
uma camada de cascalho sobre a rocha, altamente instável.” Os desmoronamentos movimentaram 15 milhões
de metros cúbicos — quase uma vez
e meia o que foi retirado para abrir o

TURISTAS, LHAMAS E PORQUINHOS-DA-ÍNDIA
FAUSTINO PERCCA mora na comunidade andina de Cuyuni, a 3 850
metros de altura. Recebe turistas no
mirante Ausangatec Hatun Pukaran,
gerido por uma empresa comunitária
formada por 60 famílias. Elas oferecem refeições, artesanato inca e passeios nas áridas trilhas de montanha
até Cuzco. Mostram aos visitantes,
também, costumes como o de enfeitar os chifres das lhamas e dar-lhes
uma bebida de cereais fermentados.
“É um agrado pelo trabalho que o
animal nos presta”, diz ele.
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O cardápio tem pratos da cozinha
chifa (chinesa-peruana) adaptada
aos ingredientes locais, como os
palitos de frango empanados com
quinua. A refeição custa 20 soles
(R$ 12,50). Antes de a estrada
chegar, Faustino criava lhamas e
produzia hortaliças, o que lhe rendia
de 10 a 15 soles por dia. Hoje o
mirante recebe 300 visitantes por
mês, que deixam uma boa renda
para a comunidade. O dinheiro extra
permitiu a Percca mandar os quatro
filhos para a escola, comprar celular

e TV e garantir atendimento médico
à familia. “Meu futuro está no turismo”, prevê o ex-camponês.
Os técnicos da IIRSA Sur construiram o mirante e ofereceram capacitação e assessoria para formar a
empresa comunitária. A Associação
Odebrecht apoia outros 13 projetos
desenvolvidos ao longo da Interoceânica, abrangendo 1 795 famílias.
Um deles é a produção de cuyes —
porquinhos-da-índia, cuja carne é
consumida na região — na localidade com o nome impronunciável

FOTOS: SERGIO URDAY LARREA- DIVULGAÇÃO ODEBRECHT

Capa

1 Nos Andes:

camponês
pastoreia
lhamas

leito — e mataram seis trabalhadores.
“Tínhamos uma equipe de bombeiros,
geólogos e alpinistas para nos ajudar”,
diz o engenheiro. A jornada começava
com o grupo de especialistas subindo
a encosta para avaliar a situação do
talude e prevenir acidentes. Só depois
subiam os trabalhadores, que passaram por treinamentos com os alpinistas. Na cidade de Marcapata os engenheiros encontraram um obstáculo
incomum. Instalada em cima de uma
falha geológica, a cidade abriga uma
igreja do século 17, um patrimônio histórico que corria o risco de ir abaixo se
as obras seguissem o plano original. O
jeito foi desviar 8 quilômetros do traçado inicial.
Percorrer a estrada até Puerto Maldonado é uma sucessão de
surpresas. O viajante experimenta
variações extremas de temperatura
e altitude. De Urcos, de onde partimos, a 3 450 metros de altura, a es1
trada sobe até Marcapata, a pouco
mais de 4 700 metros. Depois desce
rapidamente até Quincemil, a 300
metros do nível do mar, já do lado
amazônico dos Andes. Tudo isso não
leva mais de três horas. A tempera-

(para forasteiros) de Ccatcca, pouco
mais à frente na estrada.
“Vivia do que plantava na propriedade
de outros”, conta Julián Fernandez,
um dos 14 sócios de um grupo de camponeses dedicados à criação dos cuyes.
“Hoje não preciso sair de casa, tenho
um plantel de 350 cuyes e ganho
mais que o dobro.” Com a produção
organizada, os criadores fecharam um
contrato de fornecimento regular para
Cuzco. A primeira coisa que Fernandez
fez foi comprar roupas para os filhos e
fogão a gás.

tura, ao contrário, sobe dos 20 graus
negativos até perto de 30 graus. O
nome de batismo de Quincemil é
uma referência à pluviosidade média anual, que chega a 15 mil milímetros. O contraste também aparece no cenário e na cultura local. Na
montanha quase não há cidades nem
povoados, apenas colônias rurais. A
paisagem é árida. Já na floresta, a
ocupação é maior e
desordenada, com
habitações precárias de madeira ou
lona azul ao longo
de todo o percurso,
contrastando com o
verde intenso pontuado pelo colorido
das flores. A estrada, neste trecho,
não passa na beira de precipícios,
como na montanha. É sinuosa, com
curvas ininterruptas por 300 quilômetros. A viagem é agradável, apesar
de uma certa preocupação causada
pela falta de acostamentos. “Não seria viável”, explica o engenheiro Carollo. “Na serra, os taludes têm mais
de 160 metros, e na parte da selva, a

2 Julián com

o cuye: renda
mais que
duplicada

alta umidade e o tipo de solo tornam
mais difícil e cara a construção.”
O trecho também não tem postos de serviço ou gasolina, por ora
vendida em galões pelos moradores. A sensação de insegurança deve
melhorar depois da
implantação da estrutura de atendimento
ao usuário, com postos de pedágio, fiscalização e telefones de
emergência, que deve
ser iniciada no ano que
vem. Na visão dos executivos da Odebrecht,
essa estrutura também
vai funcionar como ferramenta de
legalização das atividades ao longo da estrada. Radice acredita que
a presença física dos funcionários
inibirá ações ilegais, sejam pequenas contravenções, como a venda de
combustível, sejam as mais danosas,2
como o garimpo nos inúmeros rios,
cruzados a todo momento pelo traçado da rodovia.
Mesmo funcionando sem todos
os serviços, a rodovia já mostra sua
utilidade. O transporte de cargas
cresceu 19%, e o tempo de viagem de
Urcos a Puerto Maldonado diminuiu
de 23h45 para 11 horas (era feito antes por precárias estradas regionais).
Como a estrutura de apoio aos viajantes ainda não existe, as refeições
durante nosso percurso foram feitas
nos núcleos comunitários do projeto
(veja quadro ao lado) resultado de um
trabalho de desenvolvimento social
junto às populações do entorno da via
que até agora consumiu 6 milhões de
dólares e envolveu a criação de uma
terceira empresa, a Associação Odebrecht Peru, uma fundação sem fins
lucrativos.

Alpinistas
ensinaram os
trabalhadores
a prevenir
acidentes na
montanha
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No campo do
adversário

O Banco do Brasil sai para competir no mundo, e o diretor Admilson Garcia
conta como são as negociações para a compra de ativos no exterior

Bia parreiras

N E LY C A I X E TA , A r m an d o Men d e s e A n d r e s s a R o vani
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Admilson Garcia:
seguindo as
múltis brasileiras

o

s últimos quatro anos – ao longo de 200 anos, o crescimen- são no exterior se deu na Argentiforam de compras to da empresa ocorrera por meio da na. Hoje, o BB tem em sua carteira
para o Banco do Bra- conquista de novos clientes, um mais de 250 empresas brasileiras
sil. Invertendo uma a um. Mudada a lei, as primeiras que produzem e exportam a partir
estratégia seguida há aquisições foram no país mesmo – o
do país vizinho. O primeiro alvo,
dois séculos, o maior banco brasilei- Banco do Estado do Piauí e o Banco portanto, se impôs quase por si
ro, pela primeira vez em sua história, do Estado de Santa Catarina, logo mesmo. “Eu não escolhi a Argendecidiu acelerar o crescimento por seguidas pela Nossa Caixa paulista tina”, resume Admilson. “Quem a
meio da aquisição de outras insti- e a compra de uma participação de escolheu foram os meus clientes.”
tuições. E mais: começou a comprar 49,99% do Banco Votorantim, que
Embora já operasse em Buenos
ativos no exterior, pondo em mar- deu ao banco estatal mais peso na Aires, o Banco do Brasil não oferecia
cha um ambicioso plano de interna- oferta de crédito direto ao consumi- a gama de serviços que as empresas
cionalização que pretende elevar de dor. “Com isso tiramos as diferenças
brasileiras passaram a demandar.
1% para 9%, até 2014, a participação que tínhamos no mercado interno “Como agência externa do Banco
das operações internacionais no re- para os nossos concorrentes priva- do Brasil S.A. não podíamos oferesultado total do banco. A primeira dos”, explica Admilson. “Estamos cer o tipo de atendimento, serviços
aquisição internacional do BB foi em igualdade de condições? Esta- e financiamento que nos pediam”,
o argentino Banco Patagonia, com- mos; vamos agora avaliar o exterior.” diz. “Ou nos tornávamos um banco
prado em abril de 2010 por 479,6
Como quase toda empresa que com rede na Argentina, captação
milhões de dólares. Um ano mais decide se internacionalizar, o Ban- de moeda local, estrutura de protarde, foi a vez do norte-americano co do Brasil se viu com
dutos e serviços, ou
EuroBank, por 6 milhões de dóla- o mundo nas mãos. Por
não teríamos conres. Agora, o Banco do Brasil se mo- onde começar? O cadições de atender
vimenta para entrar, a curto prazo, minho escolhido foi
nossos clientes.” O
no Chile e na África, e mais adiante acompanhar o fluxo
alvo escolhido para
no atraente mercado asiático, para do comércio exterior e
a compra, o Patagoonde se desloca o centro dinâmico a crescente presença de
nia, era um banco
da economia mundial.
multinacionais brasifamiliar que tamPara chegar a esse ponto, no en- leiras em outros países.
bém buscava um
tanto, foram necessários anos de De certa forma, a interparceiro. Admilson
preparação e mudanças, inclusive nacionalização dessas
revela detalhes da
de antigas crenças internas. O pon- empresas demandou a internacio- operação: em 2009, depois de ser
to de virada foi 2007, quando a dire- nalização do banco. “A gente não
sondado por um “adviser” do BB
ção percebeu que, para continuar na está inventando a roda”, constata sobre sua disposição de vender o
liderança, o banco precisava crescer Admilson. “Há 100 anos, o Citibank controle do banco a um interessanão só dentro do país, mas também veio para o Brasil acompanhando as do brasileiro (sem revelar sua idenno exterior. “[Nesse momento] vi- grandes empresas americanas que tidade), o dono do Patagonia, Jorge
mos, como grandes concorrentes, estavam aqui.”
Stuart Milne, tomou um avião para
não os bancos brasileiros, mas as
As comunidades de brasileiros o Brasil. Bateu à porta dos grandes
instituições globais com operações no exterior também serviram de bancos brasileiros para tentar desno país”, recorda Admilson Mon- guia. No Japão, por exemplo, as cobrir quem era, afinal, o interessateiro Garcia, o diretor de Negócios
sete agências do BB têm 125 mil do em seu banco. “Assim começou
Internacionais do BB. “Ficou claro clientes, a grande maioria nipo- nossa negociação”, diz Admilson.
que nossa meta era ser um banco -brasileiros que ali se estabelece- “Foi uma feliz coincidência de inteforte regionalmente, para poder, ram desde os anos 1990. Assim, os resses. A transação foi muito rápida.
um dia, realizar a ambição de ser vetores da internacionalização fo- Não passou de oito meses.”
um banco global.”
ram traçados: empresas no exterior,
O passo seguinte foram os EsO primeiro passo foi remover a fluxo de comércio e comunidades tados Unidos. Ali, além de atender
limitação legal que impedia o Banco de brasileiros expatriados. É fácil as empresas brasileiras, o Banco
do Brasil de comprar outros bancos entender por que a primeira incur- do Brasil espera replicar, com as

O BB tinha
200 anos de
atraso para
compensar na
aquisição de
outros bancos
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comunidades de brasileiros e latino-americanos, o sucesso de suas
operações no Japão (curiosamente,
o banco possui lá uma clientela de
nipo-peruanos que se sentem mais
à vontade na casa do “vizinho” do
que em outros bancos). A operação japonesa foi, por muito tempo,
a mais rentável do
banco no exterior. Se
foi possível fazer isso
com 300 mil nipo-brasileiros, por que
não seria com um 1,4
milhão de brasileiros
nos EUA?
De outra parte,
e na contramão do
mercado, o Banco
do Brasil afirma ter passado longe
da tormenta financeira recente e
garante não ter tido problemas de
liquidez nem de captação internacional de recursos. Desenhou, então,
uma estratégia para crescer na crise:
filtrou dentro de sua base de clientes um grupo de pessoas físicas e
jurídicas com histórico bancário impecável. Eram clientes que, na avaliação do banco, estavam sendo desassistidos pelos concorrentes, que,
no auge da crise, congelavam novos

empréstimos. “Nós, ao contrário, passar por um escrutínio detalhado
aumentamos a oferta de crédito”, dos seus negócios, inclusive com a
diz Admilson. A aposta deu certo. análise individual de cada membro
No auge da crise, afirma o diretor, a dos conselhos diretor e de adminisagência de Nova York do Banco do tração e da diretoria executiva.
Brasil saiu de uma captação de 400
Uma vez autorizado, a pretensão
milhões de reais para 4 bilhões de do BB era criar um banco novo com
reais em menos de um mês. “Fomos presença em quatro estados: Flóriconsiderados o porto da, Nova York, Nova Jersey e Masseguro das empresas
sachusetts. Neles se concentram as
brasileiras”, diz ele. maiores comunidades brasileiras.
E aí veio o desafio – Mas não foi o que aconteceu. Quanmanter esse cliente do, afinal, saiu a certificação, o FED
no banco quando o
deu sinais claros de que favorecia a
céu se desanuviasse. aquisição de um banco já existente.
Era o momento ideal Para Admilson, o recado podia ser
para criar um banco
entendido como: “Tenho 800 banamericano.
cos problemáticos, não me venha
A entrada nos criar um banco novo; compre um deEUA, até mesmo pelo momento les”. Recado dado, o Banco do Brasil
de crise, envolveu toda a sorte de saiu à caça de candidatos. Em parcedificuldades. A primeira delas foi ria com uma consultoria, preparou
conseguir a obrigatória certifica- uma relação de alvos. O EuroBank
ção Financial Holding Company era o terceiro da lista. Um banco pe(FHC), concedida pelo Federal Re- queno, com agências em um só dos
serve (FED), o banco central ameri- estados-alvos, mas com ótima concano, atestando que o banco é bem centração de brasileiros: a Flórida (o
capitalizado, gerenciado e, muito BB perdeu o primeiro da lista pela
importante, regulado em seu país
demora em conseguir a certificação
de origem. O BB levou mais de dois
e recuou diante dos riscos do segunanos para consegui-la, o que acon- do). O negócio foi fechado em abril.
teceu em 2010. Para isso, teve de “O Eurobank é o meu preço de en-
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empresas e
comunidades
brasileiras são
os vetores da
investida do
BB lá fora

1 Sala em
NY: para
brasileiros e
argentinos

2

trada, meu pedágio para entrar nos
Estados Unidos”, resume Admilson.
O EuroBank continua com a direção
americana até que todos os trâmites
regulatórios sejam concluídos. Mas
um time de quatro executivos do
banco brasileiro já está lá, zelando
pelos ativos e resultados. A próxima
contratação será de um funcionário
local para vice-presidente. “Não vamos nos arriscar a fazer serviços de
varejo nos Estados Unidos sem ter
um vice-presidente americano, que
tenha experiência no mercado, que
conheça o perfil, o ‘modus operandi’
e a forma de pensar do cliente americano”, avisa Admilson. “Esse erro
não cometeremos.”
Em breve, a marca Eurobank
deve dar lugar à do Banco do Brasil na Flórida. E, para ampliar a
presença nos EUA, o BB está instalando uma sala de atendimento em
Nova York – mais precisamente na
Rua 42, em frente ao central Bryant
Park, perto da Biblioteca Pública.
O local atenderá não só o turista
brasileiro, mas também o cliente
do Banco Patagonia, que, segundo
Admilson, reconhecerá sua marca
em elementos da arquitetura da loja
– assim como o do BB. “Mais do que

orgulho, queremos que ele se sinta
cliente de um banco que realmente
o atenda onde estiver.”
Um programa de mudança como
esse teria de enfrentar resistências.
Admilson afirma que, de fato, é um
risco partir para o exterior, mas por
outro lado é preciso avaliar também o risco de não ir.
“Quanto custa ficar
esperando acontecer
um movimento de
fusão, ou um banco
global comprar um
concorrente aqui no
Brasil?”, pergunta.
“Tínhamos um atraso de 200 anos para
compensar.” Para
tocar a internacionalização, o BB
se vale de executivos formados
para trabalhar nas agências e nos
escritórios mantidos em diversos
países do mundo. Outros possuem
especialização nas áreas necessárias para a atividade no exterior.
Admilson faz parte do primeiro
grupo: entrou no banco ainda adolescente. Anos depois, foi selecionado em concurso interno para se
especializar na área internacional.
Fez cursos no Brasil e no exterior

2. Patagonia:
primeira
aquisição
internacional

e passou oito anos no comando de
agências e direções regionais do BB
em Londres, Milão e Tóquio, antes
de voltar ao Brasil como diretor de
Negócios Internacionais. O banco
tem por política formar seus proprios quadros, explica o executivo.
“Não podemos ir ao mercado contratar, mas temos uma preocupação
muito grande com a qualificação de
nossos funcionários”, diz ele.
O apetite por compras não acabou. Em busca de novos negócios,
o Banco do Brasil volta a estudar o
globo. Outros dois modelos de internacionalização vão ser colocados em
prática brevemente: o primeiro, no
Chile, onde o BB busca uma associação como acionista minoritário
de um banco local, e o segundo na
África. Neste caso, está sendo negociada uma parceria em forma de
holding com o Bradesco e o Banco
Espírito Santo, de
Portugal, com vasta
experiência nas ex-colônias portuguesas do continente.
Pelas estimativas, só
com aquisições e associações será possível para o Banco do
Brasil cumprir suas
metas de chegar a
2014 com 9% dos resultados vindos
da área internacional. Apenas com
o crescimento externo orgânico
não será possível alcançá-la, avalia
Admilson, porque o banco, no Brasil, cresce muito rápido. “Fechamos
2010 com 832 bilhões de reais de ativos e queremos chegar a 1 trilhão de
reais muito rapidamente”, diz ele. “A
evolução do banco aqui no Brasil é
muito forte – ou partimos para uma
operação inorgânica [no exterior] ou
a meta não será atingida”, arremata.

O pós-crise
foi o melhor
momento
para criar
um banco nos
estados Unidos
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Vianna e equipe
em Xangai:
domando a
inﬂação

No

alto da

pirâmide
Alavancados pelo bom momento da economia
brasileira no mundo, executivos brasileiros conquistam
postos no comando de conglomerados multinacionais
S U Z A N A C A M A R G O, Z U R I Q U E

O

paulista Maurício Russomanno, 34 anos, é filho
de executivo e rodou o
mundo durante a infância. Foi alfabetizado na
Espanha, estudou e trabalhou nos
Estados Unidos e fez especialização
na Bélgica. Fluente em inglês, espanhol e francês, o executivo brasileiro
enfrentou um dos maiores desafios
de sua carreira ao ser indicado para
liderar a incorporação de uma pequena empresa na
Suíça. Então com 31
anos, ele era um dos
diretores da multinacional química Basf
no Brasil e enfrentou
resistências em terreno europeu por ser,
além de jovem, brasileiro. “Os funcionários
não aceitavam que alguém vindo de um país com tantos
problemas estruturais como o Brasil
pudesse administrar uma empresa
suíça”, relembra. Para se aproximar
dos suíços e “vender” seus planos de
mudança, Russomanno apoiou-se no
conhecimento do idioma. “Como eu

falava francês, entendia exatamente
quando estavam se opondo a alguma
iniciativa minha”, explica. “Também
era possível falar de outros assuntos, e não somente do trabalho, o
que tornou a relação mais agradável.”
Deu certo. Pouco a pouco, ele foi
conseguindo quebrar as resistências
e avançar nas mudanças que pretendia fazer. A experiência internacional
durou três anos e serviu para, na
volta ao Brasil, alavancar a carreira
de Russomanno, hoje
vice-presidente da
Unidade de Proteção
de Cultivos da Basf.
Outro brasileiro
que faz carreira numa
grande multinacional
é o carioca Henrique
Vianna, diretor responsável pela mesa
de operações Brasil-China do banco HSBC, em Xangai,
desde março de 2010. O HSBC é um
dos bancos globais de maior presença
no Brasil e tem hoje nada menos que
58 executivos brasileiros ocupando
cargos de alta gerência no exterior.
Vianna acredita que o momento eco-
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O HSBC
tem 58
executivos
brasileiros
espalhados
pelo mundo
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nômico é favorável a brasileiros de
perfil global. “O Brasil está crescendo,
ocupando posição de destaque no
mundo e mais aberto para o mercado
internacional”, observa. “Os executivos brasileiros, com boa formação e
experiência, estarão sendo cada vez
mais requisitados.”
Assim como Russomanno e Vianna, uma geração de executivos brasileiros está ganhando espaço no mercado de trabalho internacional. E em
postos de comando. Nunca antes
se tinham visto nomes tão familiares nas manchetes das publicações
econômicas internacionais. Carlos
Ghosn, CEO do grupo franco-nipônico Renault-Nissan, foi um dos pioneiros, mas hoje outros despontam
na direção geral de grandes empresas, como Emilson Alonso, presidente do HSBC América Latina e Caribe,
com sede na Cidade do México (é
o brasileiro de hierarquia mais alta
no banco); Humberto Antunes na
franco-suíça Galderma Farmacêutica; Francisco Valim na inglesa Experian; Alberto Weisser na norte-americana Bunge; e Ricardo Leiman na
chinesa Nobel Group, entre outros.
A ascensão desses profissionais está
ligada a um cenário de transformação global: com a perda de peso dos
Estados Unidos e da Europa nos resultados dos grandes conglomerados
multinacionais, o Brasil passou a ser
prioritário para eles. Isso valorizou
o passe dos profissionais brasileiros,
abrindo caminho para a incorporação desses executivos aos headquarters globais.
Um retrato da demanda por brasileiros está num relatório divulgado
pela empresa de recrutamento Boyden Global Executive Search. O trabalho (no original, Brazil – Walking
on the Big Stage: The “New Brazil”)
foi baseado numa série de entrevistas realizadas com altos executivos
de multinacionais com escritórios
56

PIB

DIVULGAÇÃO BASF

Carreira

1

no país, companhias globais e entidades de negócios. “Os brasileiros
são ambiciosos, têm uma mente
antenada com o mundo, aprendem
línguas rapidamente e se adaptam
facilmente a outras culturas”, resume John Murray, sócio-diretor
da Boyden no Brasil. Em tempos de
reviravoltas globais, esse perfil se
torna atraente para
companhias internacionais. “Em geral, os
brasileiros são muito
afeitos a inovações e
transformações. São
excelentes agentes de
mudança”, completa
Murray.

renegado, o “jeitinho” brasileiro ganhou ares de competência particular. Pelo menos, certa versão dele: a
capacidade para lidar com diversas
situações e se adaptar a diferentes
culturas – de trabalho ou de país.
O executivo brasileiro compartilha
esse atributo com os vizinhos de
América Latina, de acordo com um
estudo sobre Estilos
de Liderança da consultoria internacional Korn/Ferry, que
constatou: executivos
seniores latino-americanos apresentam
uma curva muito
mais acentuada nos
quesitos flexibilidade e criatividade,
quando comparada à de colegas da
Europa e América do Norte. “O mais
interessante é constatarmos que os
líderes sul-americanos têm um nível de criatividade muito superior

Uma geração
de executivos
aprendeu a
lidar com
turbulências
no Brasil

A reabilitação
do “jeitinho”

Criatividade e flexibilidade. A
junção desses dois atributos dá forma a um componente que tem ganhado destaque mundo afora. Antes

1 Russomanno:
francês
para vencer
resistências

2 Stela: de

volta depois de
quatro anos em
Copenhague

2

à participação social, característica
comum em outras regiões para altos
executivos”, explica Juerg-Herbert
Baertschi, vice-presidente de operações para Europa, Oriente Médio e
África da Korn/Ferry International.
“Isso mostra que eles estão mais acostumados a lidar com ambiguidades e
mudanças do que um americano ou
europeu.”
Essa característica, aliás, ganhou
um capítulo especial no relatório da
Boyden. O brasileiro está, em geral,
mais habituado a lidar com várias
áreas e assumir diferentes tarefas e
funções, o que muitas vezes o torna
mais qualificado perante executivos
de países onde funções e responsabilidades fazem parte do job description e não podem ser alteradas. “Temos muitos brasileiros trabalhando
com bancos e mercados de ações no
exterior justamente por terem esse
perfil”, aponta Darcio Crespi, sócio-diretor da consultoria de recru-
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sileiro pode ser um abre-portas nos
negócios. “Somos de um país que é
uma esplêndida representação de
uma aldeia global, e um profissional
brasileiro tem de saber a vantagem
que isso representa”, diz. O turbilhão
histórico e econômico vivido nas últimas décadas também teve influência nessa formação. O país foi uma
ótima escola para profissionais que
enfrentaram situações de incerteza
durante as turbulências econômicas
dos anos de hiperinflação e confiscos, na década de 1980 e na primeira
metade da seguinte. Segundo Juerg-Herbert Baertschi, vice-presidente
da Korn/Ferry, empresas dos países

tamento de executivos Heidrick &
Struggles. O ambiente multicultural
onde muitos dos executivos brasileiros se formam pode explicar parte
dessa habilidade. Tradições dos imigrantes italianos, alemães, japoneses,
do Oriente Médio e tantos outros se
fundem à cultura do país, dando ao
brasileiro uma disposição tolerante e
receptiva. “Uma grande parte gosta
de experimentar e está mais exposta
a comunidades globalizadas, ou seja,
são pessoas que estudaram em escolas internacionais ou são filhos de
estrangeiros”, afirma Fernando Lohmann, sócio-diretor da Fesa Global
Executive Search. “Esses indivíduos têm um conhecimento de mundo
muito maior e uma curiosidade intelectual enorme.”
Para Marcelo Velloso, outro integrante da brigada brasileira do HSBC
— é o diretor executivo de varejo do
banco no Panamá —, a multiculturalidade intrínseca do ambiente bra-

PERFIL DO
EXECUTIVO
BRASILEIRO
:: Tem mais experiência,

ﬂexibilidade e facilidade de
adaptação porque adquiriu
experiência proﬁssional num
ambiente econômico ﬂutuante e instável;

:: Possui maior habilidade em
navegar em complexos sistemas tributários e burocracia
governamental;

:: Apresenta maior cordia-

lidade e afetividade ao lidar
com colegas do mesmo nível
hierárquico e com funcionários de chão de fábrica;

:: Utiliza mais a comunicação
informal.

Fonte: The Boyden Report: Brazil
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desenvolvidos se acostumaram a viver, desde o fim da Segunda Guerra
Mundial, em um mundo de negócios
estruturado, sem mudança de regras.
“O Brasil passou por ditadura militar,
abertura de mercado, mudança de
moeda, modificação de leis fiscais”,
diz. “Para ser um executivo de sucesso num mercado assim, é necessário
ser criativo e tomar decisões muito
rapidamente em cima de ondas de
instabilidade.”
A vivência nesse mercado volátil
faz com que os executivos brasileiros sempre tenham em mente um
plano alternativo, acredita João Pedro Perez, vice-presidente de vendas
internacionais de softwares da IBM
nos Estados Unidos. “Diante de um
problema inesperado, o estrangeiro
fica sem reação”, afirma. “O brasileiro já está mais acostumado a lidar
com adversidades e sempre preparado para que as coisas possam não

ARQUIVO PESSOAL
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funcionar.” Que o diga Henrique
Vianna, do HSBC, hoje aplicando na
China o que aprendeu nos anos de
economia instável no Brasil. Assim
como os brasileiros no passado, os
chineses se preocupam hoje com a
escalada da inflação. “As medidas
tomadas pelo governo naturalmente
geram elevado estresse no mercado

bancário”, diz ele. “Para nós, brasileiros, com jogo de cintura para
enfrentar essas situações, fica mais
fácil gerenciar a crise.”
João Perez, da IBM, formado
pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São José dos Campos,
agrega uma inesperada qualidade ao
currículo tupiniquim: para ele, as es-

OS CUSTOS DA EXPATRIAÇÃO
A CADA dois anos, a Mercer, empresa especializada em consultoria,
outsourcing e investimentos, faz
uma pesquisa global sobre transferências internacionais. É a chamada
International Assignments Survey,
para a qual cerca de 220 multinacionais são consultadas. Madeleine
Berger, pesquisadora sênior da
Mercer em Genebra, revela que a
esperada queda na expatriação de
executivos, por causa da crise, não
aconteceu. “Nossa pesquisa mostrou que as empresas não deixaram
de enviar funcionários para outros
países”, diz ela.
O trabalho enumerou os países
para os quais as empresas têm alocado o maior número de expatriados
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nos últimos anos. A China está no
topo da lista, seguida por Estados
Unidos, Reino Unido e Cingapura.
“Quando perguntamos sobre os
destinos para onde essas multinacionais pretendem mandar mais
proﬁssionais nos próximos anos, o
Brasil apareceu em terceiro lugar”,
conta a consultora.
Na mão contrária, proﬁssionais
brasileiros pensam hoje duas vezes
antes de aceitar uma proposta para
trabalhar fora. A estagnação europeia e norte-americana e o fortalecimento do real tornaram os salários
no Brasil mais competitivos. Por isso,
para quem está mais de olho no
salário do que no desenvolvimento
da carreira, talvez o momento seja

de rever os planos de ir embora.
Considerando-se posições análogas,
a remuneração no Brasil hoje é a
mesma da Europa ou dos Estados
Unidos. “Há muitas oportunidades
no país no momento”, diz Murray.
O diretor da Heidrick & Struggles,
Darcio Crespi, concorda: “O Brasil é
o país da hora”.
A mudança de posição relativa
do Brasil no mercado global é um
complicador a mais na hora de
avaliar os custos e benefícios da expatriação. O investimento é sempre
alto para a empresa que manda um
funcionário ao exterior. No pacote
oferecido pelas grandes multinacionais aos expatriados estão incluídas
as despesas de ida e volta, os custos

1 Perez com
os ﬁlhos:
esqui nos ﬁns
de semana

de moradia no outro país, escola
para as crianças, passagens de
volta ao país de origem para toda
a família uma vez por ano e o
custeio de despesas adicionais
durante os primeiros meses, como
a compra de móveis. Em geral, as
empresas oferecem essa gama
de benefícios somente para quem
vai ﬁcar pelo menos três anos
trabalhando fora, nos long-term
assignments. “É por isso que, em
casos de expatriação, os processos de escolha dos candidados são
tão rígidos,” explica Madeleine, da
Mercer. “As empresas não podem
se dar ao luxo de ter um proﬁssional querendo voltar após um ano,
por problemas de adaptação.”

ções emocionais que carrega, ele
tem certa dificuldade para deixar as
raízes para trás. Por exemplo: brasileiros resistem a embarcar para
posições em lugares menos conhecidos ou mais distantes, como na
África e na Ásia – são muito longe
de casa, às vezes não só em termos
geográficos. “O brasileiro está mais
ligado às culturas que fizeram parte
do nosso desenvolvimento, a europeia e a norte-americana”, observa
Fernando Lohmann. “Ele se sente
mais confortável pegando um avião
da American Airlines para ir a Miami do que embarcando para Taipei.”
Outra característica, esta apontada
no relatório da Boyden, é certo apego a símbolos de status social, como
o tipo de carro que um executivo de
alto escalão usa. “Carros ainda são
um fator importante no Brasil”, observa o presidente para a América
do Sul da Rolls-Royce International,

Uma alternativa mais barata
em países com moeda forte e economia estável é oferecer contratos
locais aos expatriados — ou seja,
o mesmo oferecido aos colegas do
país. Esse é o caso, por exemplo,
de empresas com escritórios nos
Estados Unidos, Suíça e Alemanha.
O relatório da Mercer atestou que
50% das empresas adotaram, nos
últimos anos, a prática de localizar
contratos para diminuir despesas
com expatriações. Já em regiões
com alto índice de violência e
insegurança social, como Iraque, Congo, Sudão, Honduras ou
Venezuela, os expatriados podem
ganhar adicionais nos salários que
chegam a 40% ou 50%.

CIDADES MAIS
CARAS PARA
EXPATRIADOS
1 Luanda (Angola)
2 Tóquio (Japão)
3 Ndjamena (Chade)
4 Moscou (Rússia)
5 Genebra (Suíça)
6 Osaka (Japão)
7 Libreville (Gabão)
8 Hong Kong (Japão)
e Zurique (Suíça)
9 Copenhague (Dinamarca)
2 1 São Paulo (Brasil)
Fonte: International Assignments
Survey 2010, da Mercer

Francisco Itzaina, ouvido para o estudo e citado no relatório. Portar
títulos profissionais de prestígio e
trabalhar para empresas com mar-
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colas de elite brasileiras não deixam
nada a dever na disputa internacional. “Achávamos que tudo o que era
estrangeiro era melhor”, lembra.
“Quando fui pela primeira vez aos
Estados Unidos me dei conta que
tinha uma formação muito melhor
do que profissionais de lá.” Pela excelência de algumas universidades
e empresas, os brasileiros são hoje
procurados em áreas como metalurgia, mineração, siderurgia, papel
e celulose e nas indústrias aeronáutica e farmacêutica, petroquímica
e de petróleo e gás. “Se estivermos
fazendo uma busca global por um
alto executivo no setor de energia
ou petroquímica, por exemplo, com
certeza vamos procurar no Brasil”,
confirma Baertschi, da Korn/Ferry.
Mas nem só de capacidades positivas é feita a imagem global do
executivo brasileiro. Uma ressalva
comum é que, por causa das liga-

2 O headhunter
Crespi: Brasil
é o país
da hora
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Marcelo no
Panamá:
futebol com os
funcionários

cas consagradas também carrega
um valor simbólico maior, segundo
o trabalho da Boyden.

Ambientação cultural

A experiência em firmas multinacionais promete grandes benefícios para os executivos que pretendem seguir carreira dentro delas.
Mas aprender a se relacionar no
novo ambiente é um desafio para o
recém-expatriado. “Para mim, essa
foi a parte mais difícil”, conta Perez,
que comanda uma equipe de quase 2.000 funcionários e viaja quase
toda semana para encontros em Paris, Londres, África do Sul, Índia e
China. “Constantemente eu percebia que as pessoas se sentiam ofendidas pela maneira como eu dava uma
ordem, ou eu me sentia insultado
com as respostas”, diz. “Em alguns
países é preciso mandar, em outros
pedir ou sugerir.” Para alguns executivos, o segredo da adaptação no exterior está justamente na capacidade
de mesclar conhecimento técnico e
bagagem cultural com o aprendizado no novo país. “É importante ser
um autêntico brasileiro, e todos esperam esse comportamento, mas é
mais importante ainda saber que os
asiáticos falam sempre um de cada
vez, que os anglo-saxões primam
pela objetividade e que mexicanos
e panamenhos apreciam saudações
pessoais antes e depois da reunião,
como um simples olá ou obrigado”,
diz Marcelo Velloso, do HSBC. “A
vantagem de trabalhar em um am60
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biente multicultural está em saber
dar e receber ou ensinar e aprender.”
Diretora de recursos humanos
para a América Latina da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, a
brasileira Stela Amaral consegue
enxergar muito claramente as diferenças culturais. “Os dinamarqueses são muito eficientes, não perdem tempo”, diz ela. Stela aceitou,
em 2007, o desafio de trabalhar na
sede da empresa, deixando em São
Paulo seus dois filhos
já adultos. “Eles me
apoiaram”, conta. A
mudança, que seria
por dois anos, acabou durando quatro,
que Stela aproveitou
para conhecer Copenhague como a palma
da mão; frequenta
shows e concertos,
visita museus e procurou integrar-se à vida da cidade. Mas sua vida vai
mudar de novo em breve: apesar da
estabilidade na Dinamarca, ela está
voltando ao Brasil. Recebeu uma
proposta atraente para assumir a
diretoria de recursos humanos da
biofarmacêutica anglo-americana
Shire, em São Paulo. A experiência
europeia de Stela ilustra bem duas
facetas de uma carreira internacional: a primeira é que os executivos
com experiência global ampliam
suas chances de receber propostas
interessantes também na hora de
voltar para casa. E a segunda é uma
lição que serve tanto para a vida pes-

soal quanto para a profissional: enquanto estiver fora, conhecer hábitos e tradições e integrar-se à vida do
país hospedeiro é fundamental. Para
Marcelo Velloso, o diretor do HSBC
no Panamá, isso incluiu aprender a
entender e assistir a jogos de beisebol, a paixão nacional por lá. “Saber
o placar do jogo do fim de semana
para comentar na hora do almoço
pode não parecer relevante, mas é
essencial”, diz ele. Ainda assim, não
foi preciso largar de mão a paixão
brasileira: Marcelo chegou a organizar um torneio de futebol entre os
funcionários de sua área, com participação das famílias.
Cumpridas todas as etapas da
integração, uma nova decisão difícil
desafia o brasileiro expatriado: voltar ou ficar lá fora? Alguns executivos se sentem tão em casa na experiência estrangeira que
decidem ficar por lá.
É o caso de Perez, da
IBM. Os dois filhos
nascidos nos Estados
Unidos, uma menina
de 13 anos e um garoto de 9, conhecem
melhor o solo americano. “Eles adoram
viver aqui. Nos fins
de semana, esquiamos todos juntos”, diz Perez. “Participamos de
festas da associação dos brasileiros,
uma maneira de cultivar amizades
com gente do Brasil, mas a casa deles é aqui.” O único problema que
o vice-presidente da IBM ainda enfrenta é quando precisa ensinar as
pessoas a pronunciar seu primeiro
nome, João Pedro. Poucos estrangeiros conseguem repetir o som do
“a-til-o”, tão característico da língua
portuguesa. “Já cansei de soletrar”,
brinca. “Falei para meu chefe que
vou mudar. Ele disse: ‘De jeito nenhum. Todo mundo na empresa já
sabe quem é o João’. ”

Brasileiros
resistem a
ir para
muito longe
ou a lugares
desconhecidos

SEBRAE MAIS.
Internacionalização sob medida
para a pequena empresa.
Sebrae Mais é um pacote de cursos e de consultoria
personalizada para sua empresa melhorar a gestão e se
tornar mais competitiva. Com a solução “Planejando para
internacionalizar”, você vai conquistar novos mercados e
atentar para a concorrência no mercado doméstico. Também
vai compreender os processos de negociação e elaborar um
plano inicial de internacionalização, avaliando a capacidade
de atuar no mercado global.
Sua empresa cresceu? Acesse agora: www.sebrae.com.br

Quem tem conhecimento vai pra frente | 0800 570 0800

Bolsos
cheios
Com o real em alta, brasileiros lotam hotéis e
compram imóveis de Miami a Punta del Este
A N D R E S S A R O VA N I *

P

rocura-se assistente imobiliário com espanhol
e português fluentes. O
anúncio de emprego, publicado recentemente
pela Câmara de Comércio Brasileiro-Americana da Flórida, é sinal dos tempos. Quem procura
o funcionário é uma
pequena imobiliária
especializada em residências de alto padrão, a Luxury Living
Realty, localizada em
Miami Beach. Assim
como ela, dezenas de
outras imobiliárias se esforçam para
atender um público crescente: o de
brasileiros em busca de uma resi-

dência permanente na cidade.
Os motivos para a procura são diversos. Real forte, euforia de investidores estrangeiros, consumo em
expansão, de um lado; crise econômica, desemprego e queda no mercado de imóveis, do
outro. Embora ainda
um país emergente e
em desenvolvimento,
o Brasil tem hoje alguns dos lugares mais
caros do planeta. Tão
caro que, para muitos,
está valendo a pena
comprar uma casa
de praia em Miami, e
não no Rio de Janeiro. Com a apreciação de 45% do real em relação ao
dólar desde 2008, a melhor perfor-

Hoje, 35% dos
compradores
de imóveis
no centro de
Miami são
brasileiros
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mance entre 25 moedas de países
emergentes no período, segundo a
Bloomberg, 35% dos compradores
de imóveis no centro de Miami hoje
já são brasileiros. Isso tem ajudado a
animar o mercado na cidade.
De acordo com a Associação de
Corretores Imobiliários da Flórida,
as vendas aumentaram 92% nos
primeiros quatro meses de 2011, em
comparação com o mesmo período
do ano anterior. Deste total, cerca
de metade das vendas a estrangeiros
no valor superior a 500 mil dólares
foi representada por compradores
brasileiros que, de acordo com o
Miami Herald, também foram responsáveis por metade das vendas de
imóveis acima de 1 milhão de dólares em Miami Beach.

CONRAD/DIVULGAÇÃO

1

Na América do Sul, a Miami dos
brasileiros é Punta del Leste, famoso
balneário uruguaio. A duas horas de
voo de São Paulo – em vez das oito
para a Flórida –, a região tem visto
o número de turistas crescer exponencialmente. Um dos principais
destinos é o Conrad Punta del Este
Resort & Casino, que vive um boom
brasileiro em suas acomodações e
cassino. Em 2010, os 76 mil visitantes
colocaram o Brasil na liderança entre
as nacionalidades que se hospedam
no resort, à frente dos argentinos.
“O brasileiro descobriu que
Punta del Este é um destino internacional próximo, além de ser uma
cidade segura e sofisticada”, diz Roberto Gimenez, diretor de vendas do
Conrad. A procura em alta levou o

CONRAD/DIVULGAÇÃO
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1 Miami: imóveis
mais baratos
do que em São
Paulo ou Rio

Conrad Punta del Este a ampliar o
número de assentos nos fretamentos
que opera semanalmente com a Gol,
passando de 140 para 180 lugares por
voo, em duas frequências semanais.
Assim como em Miami, o interesse do brasileiro por
uma casa de veraneio
também tem crescido
em Punta del Este.
De olho nesse público, a brasileira JHSF
converteu uma antiga
fazenda num empreendimento de luxo de
480 hectares, a pouca
distância da cidade. O
Las Pidras, composto de 205 Villas,
de 155 e 700 metros quadrados, tem
administração do Hotel Fasano, cujo

2 Cassino e fachada

do Conrad, em Punta:
dois voos fretados do
Brasil por semana

restaurante serve também de chamariz para quem tem dinheiro para gastar. As unidades custam entre 500 mil
dólares e 2 milhões de dólares. Ainda em Punta, Fernandez Mera, uma
das principais empresas de intermediação imobiliária do
Brasil, está comercializando o condomínio
Caracoles Residence
Club, da incorporadora uruguaia Nietre, previsto para ser entregue
em julho de 2012. As
compras podem ser
feitas do Brasil, até pela
internet.

O Brasil
descobriu
que Punta é
um destino
próximo, seguro
e sofisticado

*Colaborou Flavia Carbonari.
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Remessa porta a
Pequenas e médias empresas usam serviços expressos
de couriers para desburocratizar exportações
A n t o n i o C a r l o s Sa n t o m a u r o

E

m março último, a indústria cearense de pedras
decorativas Frontera
contratou a retirada, na
cidade de Fortaleza, de
400 quilos de seus produtos: pagou
aproximadamente 4 mil reais e, em
dez dias, a mercadoria estava na cidade chinesa de Xiamen, onde seria
exposta em uma feira programada
para dali a três dias. Quase ao mesmo tempo, pagou 2,5 mil reais pelo
envio de outros 200 quilos de suas
pedras para Las Vegas, nos Estados
Unidos.
As duas remessas foram feitas
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pela empresa de logística alemã
DHL, um dos nomes de um mercado hoje em acelerada expansão, beneficiado pelo aprofundamento da
globalização e pela entrada em cena
de novos canais de venda, como o
comércio eletrônico. Trata-se dos
serviços de entrega de encomendas
de volume e valor relativamente pequeno (para os padrões do comércio
exterior, 400 quilos de pedras são
pouco mais do que uma amostra).
Nele, consolidaram-se multinacionais presentes em mais de 200 países, como a própria DHL e as americanas FedEx e UPS, entre outras.

Todas têm presença no Brasil, onde
enfrentam a concorrência dos Correios, que também oferecem serviços de exportação facilitada (a DHL
integra o conglomerado Deutsche
Post, surgido da privatização do serviço postal alemão).
Esse tipo de serviço desempenha
papel importante para o desenvolvimento da economia globalizada:
embora atenda, também, grandes
corporações, que por meio dele enviam amostras para distribuidores,
lojistas e eventos, a remessa de pequenas encomendas é fundamental
para a inserção de empresas de me-

porta

DIvulgação FEDEX

Pacotes passam
por scanner
na Fedex:
exportação
expressa

nor porte no mercado internacional.
O benefício não decorre apenas da
conveniência de contar com um sistema ágil de entregas globais, que
marca a hora para retirar a mercadoria na porta do remetente e a
entrega na porta do destinatário. O
serviço vai além disso; pode funcionar como uma espécie de fiador informal para a empresa exportadora,
muitas vezes desconhecida no mercado comprador. Ao ter suas mercadorias entregues por empresas que
são referência em todo o mundo, o
pequeno exportador acaba pegando carona na confiabilidade dessas

marcas diante do importador, observa Paulo Alvim, gerente de acessos a
mercados e serviços financeiros do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
“Esses serviços removeram um gargalo para quem não tem condições
de manter estrutura própria de distribuição internacional”, diz ele.
Valem-se dessa
possibilidade empresas como a paulista Araretama, que
remete essências e
cosméticos de sua
sede, na estância climática de Cunha, na
Serra da Bocaina, via
Correios - e eventualmente UPS - para
países como a República Tcheca, a
Inglaterra, a Alemanha e a Áustria.
“Para encomendas pequenas, essa
forma de envio tem burocracia menor e custo que vale a pena”, avalia
Daisy Braun, gerente administrativa
e comercial da Araretama. Também
trabalha com serviços de logística
expressa a marca de moda de praia
ViX, cuja trajetória é singular: foi
criada em San Diego, na Califórnia,
no fim dos anos 1990, pela designer
capixaba Paula Hermanny, para difundir nos Estados Unidos a moda
de praia brasileira, e começou a
vender seus produtos no Brasil em
2006, quando abriu uma fábrica
própria em Nova Friburgo, no Rio
de Janeiro  ViX, a propósito, é a
abreviatura, no jargão internacional
da aviação, do aeroporto de Vitória,
a capital do Espírito Santo e cidade
natal de Paula.
De um começo modesto, a ViX
tornou-se conhecida nos Estados
Unidos ao passar a fornecer biquínis para a cadeia de lojas Victorias
Secret e aparecer na imprensa modelando (e revelando) o corpo de
cantoras, atrizes e modelos, como

Beyoncé, Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker e Kate Moss. Da fábrica brasileira, em Nova Friburgo, a
produção da ViX - excetuando-se
os 30% destinados ao mercado brasileiro - segue para um centro de
distribuição em San Diego, de onde
alcança o território
norte-americano e
outros países por
meio da UPS ou do
serviço postal local.
“Serviços de Correios
e remessa expressa podem constituir
hoje uma alternativa
interessante de exportação de produtos
mais segmentados”, destaca Bernardo Hermanny, irmão de Paula e diretor industrial da ViX, que comanda a operação da fábrica em Nova
Friburgo.

Exportações
no valor de
até US$ 5 mil
têm liberação
expressa na
alfândega

ViAGEm lEVE
Produtos e sua participação
(em %) no serviço de encomendas expressas dos Correios, o
Exporta Fácil
vestuário
e acessórios

16,2

Produtos
de origem animal*

14,35

Joias, bijuterias e
metais preciosos

13,36

Instrumentos ópticos
e médico-cirúrgicos

10,52

Materiais elétricos

9,15

Máquinas e aparelhos

6,23

*glândulas e diversas substâncias de origem animal
utilizadas em quantidades muito pequenas na
preparação de produtos cosméticos e farmacêuticos.
Fonte: Correios.
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O trânsito internacional das
mercadorias transportadas pelas
empresas de entregas expressas beneficia-se de acordos internacionais
para liberação alfandegária também
expressa. Para a maioria dos produtos, remessas com valores inferiores
a determinados limites (no Brasil, 5
mil dólares para exportação e 3 mil
dólares para importação) enquadram-se nessa categoria. Caso seja
necessário resolver algum problema
para a liberação, as multinacionais
desse setor oferecem serviços de
despachantes, um sinal de como as
prestadoras do serviço cuidam hoje
atentamente do segmento das pequenas e médias empresas. A FedEx,
por exemplo, mantém para esse universo empresarial o serviço PymEX,
no qual oferece até ações de capacitação para exportação, na forma de
consultorias e seminários educativos sobre comércio exterior, além de
descontos nos custos de fretes e serviços. “Os grandes clientes globais
ainda respondem pela maior parte
de nossos negócios, mas o potencial
maior de expansão está no segmento das pequenas e médias”, observa
Claudio Fonseca, gerente sênior de
operações da FedEx Mercosul. No
Brasil, as mercadorias recebidas
pela FedEx - com exceção daquelas
destinadas a Argentina, Uruguai,
Paraguai, Chile, Peru e Bolívia - são
embarcadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, de onde seguem
para um centro de distribuição no
aeroporto de Memphis, nos Estados
Unidos. Segundo Fonseca, só na FedEx o movimento desses serviços no
primeiro trimestre deste ano cresceu 11% em relação a 2010.
Na DHL, considerando-se apenas as remessas enviadas para países da América Latina, as exportações originárias do Brasil crescem
em ritmo médio anual de 10%, con66
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Divulgação UPS

Pequenas, porém relevantes

ta Juliana Vasconcelos, diretora de no mercado externo cerca de 90%
marketing da DHL Express para o de um faturamento total de aproxiBrasil. “As pequenas e médias em- madamente 2 milhões de reais. Este
presas representam 65% dos clien- ano, a Frontera participará de outes de nossos serviços, e movimen- tras três feiras - no México, na Itália
tam conosco cerca de 15 milhões e na Espanha - às quais enviará suas
de dólares anuais”, detalha Juliana. amostras pelo mesmo prestador de
Um desses clientes é a Frontera, que serviço. A empresa usará também
embora exporte suas grandes enco- ações de marketing internacional
mendas usando contêineres conven- individualizado oferecidas pela
cionais, recorre à remessa expressa DHL: “Pretendo enviar amostras de
quando precisa de maior agilidade; nossas pedras com carta de agradepor exemplo, para enviar material cimento a quem nos visita nas feide exibição a feiras internacionais, ras”, diz Alexandre Pedron, sóciovitrine indispensável para uma em- -diretor da Frontera. “Só na China,
presa que no ano passado obteve foram mais de 400 visitantes.”

1 Kátia, da
uPS: aumento
de 10% nas
exportações

2 Biquíni da

viX: de Nova
Friburgo para
o mundo

DIvulgação vIX

Mas não faltam produtos curiosos
na lista das exportações brasileiras
que chegam ao destino via serviços
expressos, como cantáridas  tipos
de besouros que secretam um veneno usado na produção de medicamentos e substâncias supostamente
afrodisíacas  e glândulas de origem
hoje, em larga escala, à entrega ex- animal aproveitadas na indústria
pressa, particularmente apropriada farmacêutica.
para os fornecedores de produtos
mais caros, leves e pouco volumosos. Ela também nota crescimento
no segmento do e-commerce. Já
Fonseca, da FedEX, aponta como
clientes relevantes as indústrias de
autopeças e calçados. Esta última,
ele explica, trabalha hoje em nichos
Serviços de entrega são ofereciespecíficos do mercado para escapar
dos para mais de 200 países
da concorrência chinesa nos artigos
mais comoditizados, e para atendêCorrEios
-los precisou ampliar a frequência e
garante entregar na França,
os destinos de seus embarques.
até quatro dias úteis, mercadoria
Também a UPS, embora atue nos
com peso até 10 quilos postada em
vários ramos da logística, hoje reaSão Paulo.
liza, na modalidade
porta a porta, a granDHl
de maioria de seus
Pelo serviço de hora marcada,
serviços, conta Kátia
promete entregar no sul da Flórida
Tavares, gerente de
até as 10h30 do dia seguinte mercadoria de até 2 quilos coletada em
marketing da empresa no Brasil. Ela cita
São Paulo entre 10h30 e 15 horas.
a indústria de pisos
cerâmicos como usuFEDEX
ária habitual, espeNo serviço porta a porta precialmente para envio
mium, garante entregar em qualde amostras da entrega expressa.
quer lugar dos Eua, até as 10h30
Segundo Kátia, comparada a 2010,
do dia seguinte, artigo retirado em
a média de exportações diárias pelo
São Paulo até o meio-dia.
serviço de courier da UPS aumentou 10%, com um crescimento nouPs
tável do uso por pequenas e médias
Promete entregar em Miami,
empresas. Armas de fogo e dinheiro,
em 48 horas, uma mercadoria
ressalva a gerente da UPS, não pode até 70 quilos retirada em São
dem ser transportadas por esses serPaulo.
viços; há restrições também ao envio
de bebidas em grandes quantidades.

Atendimento diversiﬁcado

Presente no mercado das entregas expressas por meio de parcerias
com seus equivalentes de outros
países, os Correios registraram, em
2010, um crescimento de 8,4% em
relação ao ano anterior nas remessas realizadas por meio do serviço
internacional Exporta Fácil. As
exportações chegaram a 119 destinos, principalmente Estados Unidos, Hong Kong, Japão e Argentina. Sem presença direta em outros
países, os Correios não oferecem
alguns serviços presentes na carteira das multinacionais (por exemplo,
os despachantes aduaneiros). “Mas
estamos estudando
a possibilidade de
deixar o imposto que
deve ser pago pelo
destinatário quitado
já pelo remetente”,
conta Daniel Santos,
analista de negócios
internacionais.
No ano passado,
insumos destinados à
indústria farmacêutica foram itens
importantes no conjunto de mercadorias enviadas para o exterior via
Exporta Fácil, bastante utilizado
também pelos mercados da joalheria e da indústria ótica, entre outros
(veja quadro na pág. 65). Para Juliana, da DHL, setores que demandam
logística específica ou mesmo customizada - como a indústria química e
a de tecnologia de ponta - recorrem

o QuE CADA
EmPrEsA PromEtE

As remessas
rápidas são
adequadas a
cargas leves
e de valor
elevado
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Educação
Campus da
Universidade
de Harvard:
pioneira

Academia
global

De olho na visibilidade do Brasil no mundo e em seu
potencial de graduandos, universidades estrangeiras
abrem escritórios no país em busca de talentos locais
CHRISTINE PULEO

A

Ohio State University
(OSU), uma importante instituição de
pesquisa dos Estados
Unidos, com cerca de
65.000 alunos em Columbus, prepara-se para abrir um escritório
em São Paulo até o fim deste ano.
O esforço é liderado por William
Brustein, vice-reitor para assuntos
estratégicos e relações internacionais da escola. Ela não será a primeira. A OSU vem se unir a uma
série de instituições que já marcam
terreno no Brasil. A tradicionalíssima Universidade de Harvard foi a
pioneira. A unidade, inaugurada em
2006 na Avenida Paulista, é dedicada a fomentar a pesquisa, incentivar
estudos de alunos e professores e
proporcionar um ambiente hospi68
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taleiro para brasileiros com destino
aos Estados Unidos. Assim como a
representação de Harvard, o Brazilian Global Gateway, da OSU, não
é um escritório de recrutamento.
Mas não há dúvida:
o que quer mesmo
é atrair estudantes
brasileiros para suas
salas de aula.
Assim como as
americanas, universidades do mundo todo
estão cortejando estudantes no Brasil.
O interesse pode ser
explicado em números. Com 8,3 milhões de alunos no ensino médio, o
potencial brasileiro de futuros graduandos está em franca ascensão.
Em 2008, apenas 11% das pessoas

com idade entre 25 e 64 anos tinham diploma universitário no país.
Entre os membros da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
reúne os países mais
desenvolvidos do
mundo), a média é
de 28%. O Chile, por
exemplo, tem 24%, e
a Rússia, 54%. Nesse
contexto, o país tornou-se um mercado
estratégico para escolas internacionais
em busca de novos
alunos. E, sobretudo, de alunos com
alta performance acadêmica. “Além
de seu poder econômico e vastos recursos naturais, a commodity mais
valorizada do Brasil é o talento”,

Apenas 11%
dos brasileiros
entre 25 e
64 anos têm
diploma
universitário

KRIS SNIBBE

então, é pela importação de talentos
embrionários. Para atrai-los, a maior
das barreiras caiu: a fluência no alemão já não mais é uma precondição
para se inscrever em algum dos programas oferecidos. Logo que chegam
ao país, os brasileiros passam a contar com cursos intensivos de alemão
com duração de um semestre.
Se as universidades estrangeiras
estão de olho nos cérebros brasileiros, o Brasil está atento também ao
potencial da formação de alto nível
de seus talentos no exterior. Curiosamente, toda essa movimentação em
busca de alunos no Brasil ocorre no
momento em que o governo brasileiro anuncia que passa a ser prioritário
ao país o envio de estudantes ao exterior. O objetivo é a capacitação de
talentos, que, com uma formação global, tornam-se elementos ativos do
processo de inserção internacional
do Brasil. Em abril, a presidente Dilma
Rousseff anunciou a oferta de 75.000
bolsas complementares de estudo no
exterior para alunos do ensino médio
ao pós-doutorado.
E os estudantes têm correspon“brain drain” (drenagem de cérebros, dido. O número de brasileiros estuem inglês), em que talentos nacio- dando no exterior só cresce – esse
nais abandonam o país em busca índice quase quadruplicou desde
de melhores oportunidades, conta 2004, passando de 42.000 para
Christoph de Oliveira Käppler, da 160.000 em 2010, considerando toTechnische Unidos os níveis de ensino
versität Dortmund.
(veja outros números
Käppler, que foi
no quadro na pág. 72).
durante anos proE deve aumentar ainda
fessor visitante na
mais. “O Brasil é a bola
Universidade Fededa vez. Todos estão
ral de Minas Gerais
intrigados com o que
(UFMG), observa
está acontecendo no
que, enquanto a popaís”, explica Thomas
pulação estudantil
Trebat, diretor exena Alemanha deve
cutivo do Instituto de
diminuir no futuro, o Brasil oferece Estudos Latino-Americanos de Coum conjunto crescente de estudan- lumbia University e chefe do Centro
tes que podem estudar, pesquisar, de Estudos Brasileiros. A escola, que
ensinar e se tornar especialistas em montou recentemente escritórios,
seus campos de atuação. A busca, chamados Global Gateway Offices,

reforça Paul Davidson, presidente
da Associação de Universidades e
Colégios do Canadá.
Em maio deste ano, a University
AllianceMetropolisRuhr(UAMR),um
consórcio de três universidades alemãs, montou um escritório no Rio de
Janeiro. As escolas, Ruhr-Universität
Bochum,TechnischeUniversitätDortmund e Universität Duisburg-Essen,
também têm planos de abrir uma
representação em São Paulo até o
fim deste ano. A decisão da UAMR de
marcar presença no Brasil foi motivada por um desejo muito maior do
que simplesmente encher seus campi
com estudantes brasileiros. Elas querem cérebros.
Essas escolas foram incentivadas
a promover o “ganho de cérebros” –
o oposto do termo conhecido como

O número de
estudantes
do Brasil
no exterior
quadruplicou
desde 2004
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em Pequim, Paris, Amã e Mumbai,
tem planos para abrir dois desses
centros na América Latina – o Rio
de Janeiro é o local mais cotado para
abrigar a representação brasileira.
Enquanto as escolas fazem sua
parte, governos também alavancam
as relações governamentais bilaterais. O
presidente da Alemanha, Christian Wulff,
reuniu-se, em maio,
com a presidente Dilma Rousseff para discutir o aumento do intercâmbio acadêmico
entre a Alemanha e o
Brasil. Uma das novidades dessa visita foi o anúncio, em
São Paulo, da futura Casa Alemã de
Ciência e Inovação (DWIH), que vai
reunir escritórios de instituições de
pesquisas que tenham projetos de
parceria com centros de pesquisa
brasileiros. Depois dos alemães, foi
a vez dos ingleses. Em junho, uma
missão comercial britânica no Brasil,
encabeçada pelo vice-primeiro-ministro Nick Clegg, contou com o reforço do ministro das Universidades

e Ciência, David Willetts, interessado em fortalecer os vínculos educacionais e de cooperação científica
com o Brasil. Eles foram recebidos
pelo ministro brasileiro de Ciência
e Tecnologia, Aloísio Mercadante, e
por personalidades da área acadêmica, como o diretor
científico da Fapesp,
Carlos de Brito Cruz.
Durante a visita, os
representantes do
governo britânico
anunciaram 20 bolsas
integrais de três anos
de estudo para estudantes de doutorado
nas universidades de
Birmingham e de Nottingham. Além
disso, as escolas ofereceram um Programa de Fellows de três meses de
visita para 20 professores e pesquisadores de pós-doutorado júnior
que estejam ligados a universidades
brasileiras.

Contar com
brasileiros
em sala é
incentivo à
visão global
do grupo
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Além de ser um celeiro para universitários em potencial, o Brasil também conta com mais uma caracterís-

2

tica importante para as universidades
internacionais: ninguém o conhece
melhor que seus próprios moradores.
Como o país em desenvolvimento
não pode mais deixar de estar presente em grandes discussões, universitárias ou não, contar com alunos
brasileiros em sala de aula é incentivar a visão global do grupo.
É por isso que os brasileiros estão na mira da Amos Tuck School
of Business, um dos dez melhores
programas de MBA dos EUA, localizado no campus do Dartmouth
College. Até muito recentemente, a
escola recebia, em média, seis estudantes brasileiros por ano. A atual
classe de graduação tem 19 deles,
5% de todo o grupo. Quando chegam ao campus, esses estudantes
rapidamente percebem que o país
é tema quente, diz o estudante
Thiago Teodoro. “Não são apenas
os departamentos de matrículas; os
professores estão interessados no
Brasil também. Eles querem ouvir a
nossa perspectiva, assim como a de
outros países em desenvolvimento,
para que possamos compartilhar
nossas experiências de trabalho”,

CANADIAN UNIVERSITY APPLICATION CENTRE

1 Universidade
de Toronto:
canadenses de
olho no Brasil

diz ele. Thiago é chefe do programa de embaixadores do Brasil, estratégia adotada pela escola que
lança mão de alunos com origem
em outros países para divulgar seus
cursos mundo afora.
A especialista em educação internacional Rosi Vieira, do Canadian University Applications
Centre (Cuac), escritório que representa
as universidades canadenses pelo mundo,
concorda. Ela menciona que os professores estrangeiros têm
prazer em dar aula a
estudantes brasileiros por serem
muito participativos e liderar as
discussões em grupo. Para atraí-los, o Cuac abriu, há dois anos, seu
escritório em São Paulo. Dirigido
por Rosi, promove programas de
graduação e pós-graduação e orienta os candidatos no processo de
admissão. No Canadá, diplomados
estrangeiros não têm dificuldade
para obter vistos de trabalho enquanto procuram emprego – o que

tem incentivado a ida de brasileiros
ao país. Mas assim como o consórcio alemão, na hora de recrutar, as
escolas canadenses são seletivas. As
áreas prioritárias são engenharias
Civil, Elétrica e Mecânica, Finanças
e Gestão. A McGill University, em
Montreal, por exemplo, está promovendo no país um mestrado em
gestão de manufatura em parceria
com o escritório brasileiro do Cuac.

Escolha cega

Considerando cursos de graduação e pós-graduação, os brasileiros
são o 14º maior grupo de estudantes estrangeiros nos EUA, com 8.786
alunos matriculados no ano letivo de
2009/2010, segundo dados recentes
do Instituto Internacional de Educação(IEE),vinculadoaoDepartamento
de Assuntos Educacionais e Culturais
da Secretaria de Estado americana.
Durante o ano letivo de 2008/2009,
o número de brasileiros em universidades dos EUA já havia aumentado
cerca de 15%.
Se depender dos
esforços das representações no Brasil,
essa parcela deve
aumentar ainda
mais. A Universidade de Yale, por
exemplo, realiza
um evento anual
para atrair estudantes de graduação para seus domínios e acena com
vantagens que poucas podem oferecer. Yale faz parte de um pequeno
grupo de universidades americanas
“need-blind admissions”, que deliberamente deixam de avaliar as condições financeiras do candidato durante o processo de admissão, seja
americano ou estrangeiro. Harvard
é outra que faz parte do grupo. Isso
significa que os encarregados de selecionar os candidatos fazem vista

O Brasil
representa o
14º maior grupo
de alunos
estrangeiros
nos EUA

2 Windsor:

universidade
oferece cursos
via Cuac

CANADA CALLING
O CANADÁ é o destino número 1
para os alunos que querem estudar inglês. Boa parte deste resultado é fruto do intenso trabalho
do governo canadense, que, ao
ver a densidade populacional do
país em terreno negativo há anos,
espera atrair jovens interessados
em adotar o Canadá como país
de moradia. Um desses alvos é
o Brasil. Em março, o Canadá
enviou 55 instituições ao Salão
do Estudante, a maior feira de
estudantes na América Latina,
que acontece em seis cidades
brasileiras. A estratégia parece
estar dando certo. Entre 2002
e 2009, recebeu mais alunos
brasileiros do que qualquer outro
país do mundo.
Mesmo já figurando entre
os destinos prediletos dos
brasileiros, o Canadá continua
investindo alto para permanecer
bem neste ranking. “Temos de
fazer todo o possivel para que o
Canadá seja a primeira opção no
momento em que os melhores e
mais brilhantes alunos do Brasil
fizerem suas escolhas na hora de
estudar fora”, disse Paul Davidson, presidente da AUCC. De
acordo com Davidson, o Brasil já
produz duas vezes mais doutores
que o Canadá, especialmente
em áreas de interesse comum
para os países, tais como energia
limpa, biociências e transporte.
Além disso, sete das dez principais universidades de pesquisa
intensiva na América Latina são
brasileiras. Para convencer os
brasileiros a fazer as malas, o
Canadá oferece facilidades para
procurar emprego e obter autorizações de trabalho.
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2

grossa quanto à situação financeira deles. Quem for aceito, mas não
tiver condições de pagar seus estudos, recebe da universidade subsídios, bolsas e outros auxílios para
custear sua presença na instituição.
De acordo com Jean Lee, codiretor
de admissões de Yale, as inscrições
para graduação feitas por estudantes brasileiros duplicou nos últimos
cinco anos. Existem hoje cerca de 15
estudantes brasileiros no campus.
Aumentar efetivamente a presença brasileira exige também
apaziguar as diferenças culturais,
como sinaliza Yale. Um exemplo é o
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DE MALAS PRONTAS
8.767 brasileiros estavam matri-

culados em faculdades e universidades dos EUA em 2010
8.000 brasileiros cursam universidade no Canadá
750 dos cerca de 18 mil brasileiros
que estão presentes na Austrália são
universitários
3.500 brasileiros estão matriculados em universidades do Reino
Unido; 19 mil estudantes brasileiros
estão presentes no país

EMBAIXADA DO REINO UNIDO DIVULGAÇÃO

1

SIMON BIERWALD | INDEED

1 A alemã
Tecnische,
focada em
atrair cérebros

2 Cruz, da

Fapesp, e
Willetts, do
Reino Unido

custo de uma boa educação universitária. Fora do Brasil, as melhores
escolas cobram valores substanciais; no Brasil, as melhores escolas são, em geral, gratuitas. Outra
diferença envolve o treinamento de
profissionais. Nas instituições brasileiras, até mesmo os graduandos
do primeiro ano podem fazer estágios práticos em seu campo de atuação. “No Brasil, a vida profissional
começa ainda na escola”, diz Rosi
Vieira, do Cuac.
“Minha função é ajudar os
candidatos a compreender que no
Canadá o modelo de estudo vem
em primeiro lugar e, em seguida, o
início de uma carreira.”
Outra diferença diz respeito ao
reconhecimento dos cursos feitos
no exterior. Não é raro acontecer de
aqueles que retornam com um diploma de graduação terem dificuldade
em conseguir com que as escolas de
pós-graduação brasileiras honrem
os créditos obtidos no exterior, sobretudo se o objeto de estudo for de
uma área acadêmica diferente. Rosi
Vieira, do Cuac, diz que, por conta
disso, muitos estudantes que estão
cursando graduação fora do país
fazem a escolha de permanecer no
exterior durante certo período de
suas carreiras.
Não são só os estudantes brasileiros que estão indo para fora.
O fluxo inverso, de estrangeiros
interessados no Brasil, também é
crescente. Desde a abertura do escritório de Harvard, mais de 450 estudantes da universidade viajaram
ao Brasil para atividades acadêmicas e de pesquisa. Em 2010, os EUA
enviaram um total de 2.777 alunos
para o Brasil, uma tendência que aumenta progressivamente. Com isso,
o Brasil deve, em breve, estar entre
os 20 principais destinos mundiais
de estudo – internacionalizando
seus talentos e suas universidades.

Com o trabalho da Apex-Brasil, o país e seus produtos estão conquistando o
mundo. Quando um produto ou serviço brasileiro ganha mercado lá fora, o
Brasil também sai ganhando: ganha relevância no cenário internacional e
ganha divisas e empregos no país. É por isso que o trabalho da Apex-Brasil é
tão importante. Porque, com a Apex-Brasil, o país e os nossos produtos vão
cada vez mais longe.
EXPORTE VOCÊ TAMBÉM. FALE COM A APEX-BRASIL. WWW.APEXBRASIL.COM.BR

Artigo

Miopia

Feiras: a
melhor
maneira de
apresentar
produtos

empresarial
Falta às companhias brasileiras um compromisso
de longo prazo com os mercados internacionais
A LE X PIPK IN*

É

inegável que o crescimento
econômico interno, favorecido pela estabilidade, tem
fomentado novas oportunidades de negócios no
Brasil, a partir da perspectiva de taxas
de crescimento em torno de 5% até
2015, do poder aquisitivo em alta e
da expansão do crédito. Daí deriva a
percepção de que o mercado internacional parece ser um item menor
na agenda de prioridades das empresas,
o que é uma lástima
para um país que espera, nos próximos
anos, chegar entre as
cinco principais economias mundiais.
Para alcançar essa
meta, será necessário
vencer o desafio da
internacionalização de nossas empresas. Variáveis como a sobrevalorização do real e questões relacionadas
ao “custo Brasil” são apresentadas frequentemente como justificativa para
nossa baixa exposição internacional.
São aspectos inibidores, por certo.
Contudo, creio que os reais motivos

se encontram dentro das próprias produtos introduzir? Um plano reorganizações. Estas carecem, sobre- duzirá os riscos assumidos, e nessa
tudo, de um compromisso estratégi- perspectiva, os famosos 4Ps — as esco de longo prazo com os mercados tratégias de produto, distribuição/
internacionais. Ainda há uma espécie comercialização, preço e promoção
de miopia com respeito à necessida- —devem ser igualmente inovadores.
de da internacionalização e aos desdobramentos desse processo, liga- Produto
dos, sobretudo, à aprendizagem de
No que se refere às estratégias de
novas práticas.
produto, vale o conceito de inovaA competição mundial é turbi- ção de valor. Significa criar e ofertar
nada pela velocidade produtos e serviços que eliminem ou
das inovações tecno- reduzam atributos menos valorizados
lógicas e pela maior pelos clientes – reduzindo custos – e
interligação entre os adicionar e criar novos atributos que
países. Empresas que são apreciados, mas ainda não são
se internacionalizam ofertados no mercado. É evidente
ganham, nesse movi- que, para ter sucesso nessa iniciativa,
mento, uma visão glo- uma empresa precisa desenvolver
bal de seus mercados, forte e duradouro vínculo com os
o que as torna mais clientes, a fim de melhor compreencompetitivas também der suas necessidades.
em casa. Mas, para tanto, precisam,
Quanto às estratégias de districom urgência, repensar conceitos buição, a chave é aumentar o contradicionais e abrir-se a modelos trole do canal de comercialização
inovadores!
internacional, gerenciando, semUm plano estratégico interna- pre que possível, seus atributos
cional é instrumento necessário
estratégicos, tais como a adaptação
para orientar o processo decisório: de produtos e serviços, a qualidaem que mercados ingressar? Que de destes, os processos de atendi-

É uma lástima
que o mercado
global ainda
pareça menor
para empresas
brasileiras
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mento e pós-venda e os prazos de
entrega. Para tanto, empresas de
sucesso internacional costumam
ir além da simples colocação de
seus produtos lá fora. Como isto
ocorre? Por meio do investimento
externo direto – uma escolha arrojada que exige investimentos altos
e a assunção de um elevado grau de
risco, o que a torna uma opção para
poucos – ou por uma estratégia de
relacionamento colaborativo com
um sócio externo. Aqui, é preciso
alterar o modelo mental convencional e perceber que é imperativo
colaborar para melhor competir.
Adquirir recursos e capacidades
de forma independente, em termos
de tecnologia, produção, logística,
comercialização e finanças, muitas
vezes expõe a empresa a riscos ou
toma muito tempo e recursos. Já na
estratégia relacional proposta, uma
empresa brasileira se associaria a
uma estrangeira estabelecida no
mercado-alvo, que lhe forneceria
aqueles recursos e capacidades
em seu território. Por seu turno, a
firma parceira ganharia acesso ao
mercado do sócio no Brasil, já com

um canal de comercialização estruturado e conhecedor das idiossincrasias locais. Ambas fazem mais
com menos, compartilham custos e
riscos e aumentam a probabilidade
de sucesso.

Promoção e preço

No que diz respeito à promoção comercial internacional — cujo
objetivo é dar a conhecer uma empresa aos clientes potenciais — não existe
instrumento mais
eficaz do que as feiras, que permitem
uma apresentação ao
vivo dos diferenciais
de cada produto ou
serviço. Os custos
dos investimentos
em marca e imagem
de um produto no exterior podem
se tornar muito altos se forem utilizadas ferramentas convencionais
de marketing, como propaganda em

mídia e patrocínio de eventos. Com
o crescimento das redes sociais, comunidades e blogs na internet, as
empresas têm ainda a oportunidade de conhecer e estudar mercados
internacionais e suas preferências
usando ferramentas digitais, que
não custam muito. E o apetite dos
usuários da internet por coisas novas é insaciável.
Por derradeiro, a estratégia de
preços é determinante da participação no mercado e da
rentabilidade de uma
empresa. São velhas
receitas reinterpretadas para novos tempos. E permanecem
importantes para as
empresas brasileiras
desejosas de repensar o desafio da internacionalização,
a fim de assegurar a sobrevivência
e o crescimento contínuo em um
cenário de constantes mudanças.

Um sócio no
mercado-alvo
pode ajudar a
reduzir custos
da expansão
internacional

*Professor do curso de Comércio Exterior da Unisinos, autor do livro
Marketing internacional: uma abordagem estratégica, 3a ed., Edições Aduaneiras.
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Marco rezende

Mimo

Check-in

Voando alto

Vida de
cachorro
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Jayme Bydlowski

O Hotel Sofitel do
Rio de Janeiro mostra seu
serviço impecável e sua
origem francesa num detalhe sedutor: é dos poucos no Brasil que aceitam cães. Há algumas
restrições, claro: devem
ser de pequeno porte e as
acomodações estão limitadas ao primeiro andar,
onde há apartamentos
e suítes com varandas
mais amplas.

• A Malaysia Airlines foi pioneira a banir bebês
da primeira classe, atendendo a queixas de passageiros que não querem ouvir choro depois de pagar
caro pelo conforto, espaço e serviço de luxo. Na
executiva e na econômica ainda pode.
• O primeiro avião comercial flex, um Airbus
321 da Lufthansa, começa a voar na rota Frankfurt-Hamburgo neste verão europeu. É uma experiência: uma das turbinas usará o querosene comum de
aviação, a outra será alimentada com biocombustível. As empresas Qantas (australiana), Air New
Zealand, Virgin e a fabricante Boeing estudam usar
pelo menos 5% de etanol australiano nos jatos da
Oceania até 2020.

montanharussa com
pedigree

PResIdeNTIAL PRess ANd INFORmATION OFFICe

Do camelo
à Ferrari

ABU DHABi, A capital dos
emirados Árabes Unidos,
adotou a receita disney para
competir com as vizinhas
dubai e doha: abriu o primeiro
Ferrari world, parque temático em forma de astronave
pousada no deserto, centrado
no automobilismo e na marca
do cavalinho. Quem for em
novembro assistir ao GP de
Fórmula 1 verá que essa ilha
liberal e relativamente progressista na região do Golfo –
shakira fez show lá, sem burca
– quer atrair a classe média
globalizada oferecendo a
possibilidade de dirigir Ferraris
a 300 km por hora (no simulador), pistas de kart moderníssimas e com ar-condicionado e
a montanha-russa mais veloz
do mundo – que vai de 0 a 250
km por hora em 4 segundos.

2 O presidente

russo dimitri
medvedev:
passeio no
TAV chinês

QUe iNVeJA!

Xangai Express

kyLe FLOOd

COMeÇOU A OperAr comercialmente no início de julho o novo trem
chinês de alta velocidade, ligando
as duas cidades mais importantes
do país, Beijing e Xangai. Cobre os
1.318 km de distância em 5 horas.
Os preços variam de acordo com a
velocidade operacional. O melhor
assento no trem, que faz 300 km por
hora, custa 270 dólares (com direito
a serviço de bordo, poltronas de
couro vermelho e espaço equivalente
ao da primeira classe dos aviões). Os
que fazem 250 km por hora cobram
63 dólares pela confortável poltrona
de segunda classe.

1

• A TerCeirA rota mais longa do mundo — os
13.804 km entre sydney e dallas — começou a ser
operada em voo direto de 15h25 pela Qantas, em
Jumbo 747 400eR. As duas rotas mais longas em voo
direto são da singapore Airlines: Newark-Cingapura
(15.345 km em 18h50) e Los Angeles-Cingapura
(14.114 km em 18h05), ambas com A 340-500.
• UM esTUDO da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) com 125 companhias mostra que
nos últimos seis anos ocorreram pelo menos 75 episódios de interferência eletrônica a bordo. em 26 casos,
aparelhos wireless usados por passageiros (celulares,
laptops, iPads) interferiram em sistemas críticos, como
o trem de pouso, o piloto automático e a potência das
turbinas. deixe para atualizar o Facebook em casa...

KYLE FLOOD

Le mAURICe/ROUGemON

1 Ferrari world:

2

SUStoS
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Luanda, Angola
por Júlio Cruz

Diretor de Investimentos da
Odebrecht Angola, o principal braço
da Organização Odebrecht na África, o
economista Júlio Cruz, de 46 anos e há
18 na empresa, já viveu na Venezuela, no
Equador, na República Dominicana e no
Panamá.
Há quatro anos Júlio acompanha o
renascimento de Angola e de sua capital.
Fundada pelos portugueses em 1575,
Luanda atraiu gente de todo o país por
quase meio século, enquanto duraram a
guerra de independência e a guerra civil
que veio em seguida. Hoje, abriga cerca
de 5 milhões de pessoas das variadas
etnias angolanas – e recebe cada vez mais
brasileiros interessados em fazer negócios e participar da reconstrução do país.
Em seus momentos de lazer, além de
ler e jogar futebol com os companheiros,
Júlio Cruz gosta de passear de jet ski nas
praias da Ilha do Mussulo. Aqui, ele indica
alguns dos pontos a visitar em Luanda
– para quem gosta de história, cultura,
natureza, compras e mais.
3

Letícia Korndorfer

2
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1 Luanda
vista da Ilha
do Cabo: em
reconstrução
2 Feira do

Benfica:
estatuetas
de mulheres
angolanas...

3 …e gravura

Roberto Rosa

da ameaçada
palanca-negra

Letícia Korndorfer

Se tiver algumas horas...

1

Mesmo quem tem poucas horas disponíveis deve passear
pelas ruas de Luanda. A economia angolana está entre as que
mais crescem no planeta, e é uma experiência marcante observar
o processo de reconstrução e restauração do meio urbano após
mais de meio século de guerras.
Ao deixar o aeroporto, o visitante segue por largas e modernas avenidas até o centro da cidade para, então, subir pelas vias
estreitas dos tempos coloniais que levam à antiga fortaleza portuguesa. Mesmo passando por obras de restauro, o forte oferece
uma belíssima vista da Baía de Luanda, do contorno da Avenida 4
de Fevereiro e da sede do Banco Nacional de Angola, com arquitetura colonial preservada.
Para comprar peças do artesanato local, a Feira do Benfica, ao
sul da cidade, oferece esculturas de madeira e adereços femininos. Duas imagens são emblemáticas de Angola: o Pensador e o
imbondeiro, a árvore-símbolo do país (que os brasileiros conhecem como baobá). Mas atenção: para passar na alfândega no
momento do embarque de volta, cada peça deve ser acompanhada por um selo adquirido na própria feira. Para compras em geral,
é bom rumar para o Belas Shopping, em Luanda Sul.
PIB
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Se tiver o dia inteiro...

Roberto Rosa

Letícia Korndorfer

Angola foi colônia de Portugal por 500
anos, até 1975. Por muito tempo, os portugueses buscaram ali africanos para trabalhar
como escravos em terras brasileiras. O Museu
da Escravatura, instalado à beira-mar, numa
construção do século XVIII, conta um pouco
dessa história em pinturas e peças. É um lugar
privilegiado para se refletir sobre as ligações
históricas e humanas entre Angola e Brasil.
Como colônia europeia, a riqueza de Angola
era tamanha que, às vésperas da independência, o país era o quarto maior produtor mundial
de café e de diamantes, além de ser grande
fornecedor de ferro e petróleo para o mercado
internacional. É interessante dar uma passadinha pelo Palácio de Ferro, na Rua Direita,
no centro da cidade, com sua estrutura metálica pré-fabricada projetada pelo engenheiro
francês Gustave Eiffel, e sentir um pouco da
exuberância que imperou no país. Totalmente
restaurado, ele deverá abrigar futuramente o
Museu do Diamante.
Mas outras riquezas do universo angolano
também são notáveis. No aspecto cultural, o
território abriga dezenas de etnias com hábitos
e crenças ancestrais – e este mosaico pode ser

4 5
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apreciado no Museu Nacional de Antropologia,
que possui coleções etnográficas abrigadas
numa magnífica casa colonial, também no centro. Os curiosos por fauna e flora devem visitar
o Museu Nacional de História Natural, com
exemplares de espécies como a palanca-negra,
um antílope encontrado em Angola que corre
risco de extinção. Pode ser visitas demais para
um só dia: mas cada visitante escolherá a que
mais lhe agradar.
Quando, afinal, a fome bater, seria uma
pena deixar de provar ao menos um prato
típico nacional, ainda que haja em Luanda
ótimos restaurantes de cozinha internacional.
Os restaurantes Cajueiro, no Belas Shopping,
e Tambarino, no centro da cidade, servem
versões saborosas e vistosas do funge (uma
espécie de pirão) acompanhado de carne ou
peixe cozidos ao molho do calulu (semelhante
ao caruru baiano, com carne-seca ou peixe,
quiabo e azeite de dendê), e da kizaca (folha
de mandioca pilada, como a maniçoba paraense), entre outras delícias. Depois, para
apreciar o pôr de sol sobre o Atlântico, faça
uma caminhada tranquila pelo calçadão à
beira-mar da Ilha do Cabo.

Roberto Rosa

Globe-Trotter - Turismo Expresso

1 Museu da
Escravatura:
recordação
histórica
2 Palácio de

Ferro: herança
da riqueza
colonial

Letícia Korndorfer

3 Miradouro

da Lua:
paisagem
africana

4 O Mussulo:

2

águas calmas
e esportes
náuticos

1

Roberto Rosa

5 Coconut’s:
restaurante
na Ilha do
Cabo

3

Se tiver o fim de semana inteiro...
No centro de Luanda, vale observar o Mausoléu de Agostinho Neto, líder do movimento de independência de Angola e primeiro presidente do país. Foi um
presente da antiga União Soviética para os angolanos,
que guardam ali os restos mortais do herói nacional. Outro monumento lembra as Heroínas, mulheres que lutaram na guerra independentista. Depois, é possível fazer
passeios prazerosos nas cercanias da cidade. O Parque
Nacional da Quissama é uma área de preservação, com
9.500 quilômetros quadrados entre o Oceano Atlântico,
o Rio Kwanza e o Rio Longa. Ali se pode embarcar num
jipe e ver de perto elefantes, girafas, palancas-vermelhas
e inúmeras espécies de aves, além de uma rica e variada
vegetação (manguezais, mata de savana e mata densa).
O Miradouro da Lua é outra parada curiosa. Trata-se
de um complexo de falésias irregulares, espantosamente áridas, que se observa do alto com vista, ao longe,
para as águas azuis do oceano e para um estonteante
pôr do sol. Para os que gostam de praia ou de pesca, há
a Ilha do Mussulo, em frente à costa angolana. Do lado
continental, a praia tem muitos coqueiros e suas águas

calmas são ideais para a prática de esportes náuticos.
Uma parada obrigatória é o Barsulo, local aconchegante
para tomar um refresco e provar um aperitivo. Na face
oceânica da ilha, o mar é mais agitado e as praias de
areia branca são quase desertas, habitadas apenas por
pescadores nativos.
Depois da praia, na hora de sair à noite, é na Ilha do
Cabo que estão os melhores restaurantes e discotecas.
Sugestões: Chill Out, Lookal e Coconut’s (são restaurantes à beira-mar: após as 23 horas, os dois primeiros
tornam-se discotecas com DJs africanos e europeus e
pista de dança a céu aberto). Outra recomendação para
quem gosta de música ao vivo é o Zoda Bar, restaurante
também com mesas a céu aberto e música ao vivo de
boa qualidade em Talatona, na zona sul da cidade. E é
sempre bom verificar a programação do Teatro Nacional, recentemente restaurado, com espetáculos de
dança, música e teatro. O Teatro compõe o complexo da
Associação Cultural Chá de Caxinde, a mais tradicional
de Luanda – outro local que merece uma visita a qualquer hora do dia ou da noite.
PIB
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Diego, na rua
onde trabalha:
no coração
da City

Diego Eick Moreira*

Primeiro
cliente
Diego conta como uma empresa
iniciante de tecnologia da
informação decidiu fincar bandeira
na capital financeira da Europa

A

lém de ser a cidade mais populosa e importante do Reino Unido,
Londres é também o centro financeiro
da Europa. A vibrante diversidade cultural, o
contraste do antigo e do moderno e a presença
das maiores organizações globais fazem de
Londres um caldeirão de ideias, onde novos
conceitos e produtos são criados e levados
ao mercado em semanas... “faster and faster!”
E, acreditem, o ambiente de negócios mais
eficiente aqui são os pubs. É lá, fora da formalidade dos escritórios, que as relações efetivamente se consolidam, entre uma pint e outra
(pint é um copo de 568 ml de cerveja!).
Será que vim parar em Londres somente
pelas cervejas? Diria, em parte... Sou cofundador da Pandorga Tecnologia, uma empresa
porto-alegrense de desenvolvimento de
software. Fundada em 2006, a Pandorga
destacou-se no processo de incubação da
TecnoPUC, mantendo uma taxa média anual
de crescimento em torno de 100%. Já na concepção, tínhamos o sonho de tornar a empresa global. Transformado em plano, o sonho
começou a deslanchar em 2008, quando passamos a participar de feiras internacionais de
tecnologia, como a Cebit em Hanover (Alemanha). Foi quando encontramos as concorrentes
dos Brics e percebemos as grandes barreiras
de entrada no mercado europeu. Faltava
networking, faltava conhecimento da cultura
local, faltava um primeiro cliente!
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Diego Eick Moreira

/arquivo pessoal

OK, let’s think simple! O plano mudou: passou a ser o de enviar
um representante para viver, estudar e trabalhar fora do país
por alguns meses, mergulhar na cultura local e fazer os contatos
necessários para chegar ao primeiro cliente. E não é que funcionou? Em menos de seis meses, já havíamos firmado uma parceria
para a complementação de serviços com uma grande empresa
de tecnologia. Em maio deste ano, apenas 12 meses após o início
do novo plano, a Pandorga inaugurou seu escritório na City – o
centro financeiro e de negócios de Londres. Fechamos, também,
um novo contrato com um grupo de investidores da Europa e
Ásia, visando ao desenvolvimento de software para dispositivos
móveis (iPhone, iPad, Windows Mobile) e IP Phones.
Muitos investimentos foram feitos para nos adequarmos às
exigências do mercado britânico, especialmente em qualidade e
comunicação. Para resolver a barreira do idioma, padronizamos o
inglês como idioma oficial da empresa, mesmo na sede brasileira;
todos os assuntos internos, reuniões, documentos etc. são tratados em língua inglesa. O sucesso é reflexo do esforço de cada
um dos nossos funcionários. Só eles sabem como foi desafiador
discutir futebol em inglês no cafezinho. Outro fator de sucesso
foi o apoio incondicional do Sebrae e das agências britânicas de
atração de investimentos, a UK Trade & Investment (UKTI) e a
London & Partners.
O espetacular verão londrino de duas semanas não me
assusta mais; muito menos os meses de inverno, quando a gente
esquece que existe uma estrela chamada Sol. Londres é uma
cidade organizada, vibrante e sempre rápida, com pessoas muito
educadas, éticas e justas. Que lugar seria melhor para dar esse
primeiro grande passo? E agora, qual será o próximo?
* Diego Eick Moreira é o managing director da Pandorga Technologies UK.
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